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วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 สนามบนิดอนเมือง-สนามบนิกระบี-่สระ

มรกต-ถนนคนเดนิลานปดูํา 
-  - KRABI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 

2 เกาะปอดะ-ทะเลแหวก-เกาะไก-่ถํา้พระนาง    KRABI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 

3 ร้านขายของฝากจี้ออ-Into the forest-
วดัถํา้เสอื- สนามบนิกระบี-่สนามบนิดอน
เมอืง 

 - -  
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หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 
วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิกระบี-่สระมรกต-นํา้ตกรอ้น-ถนนคนเดนิลานปู

ดํา 
07.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR  (SL) 

โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่่งทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสาร
การเดนิทาง และอํานวยความสะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

 
  เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้
  ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ 
  ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟทบ์นิ 
  และสายการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไฟทบ์นิขึน้อยูก่บัสายการบนิ 
 
09.50 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิกระบี ่โดยสายบนิ THAI LION AIR  (SL) เทีย่วบนิที ่SL806  
  

ราคาทวัร ์รวมนํา้หนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 10 กโิลกรมั 
และถอืขึน้เครือ่งไดน้ํา้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

11.15 น. เดินทางถึง สนามบนิกระบี ่หลังจากนั้น นําท่านออก
เดนิทางสู ่สระมรกต เป็นบอ่หนิปนู ในเขตรักษาพันธุส์ตัว์
ป่าเขาประ-บางคราม น้ําในสระมรกตสามารถเปลีย่นสไีป
ไดต้ามวันเวลาและสภาพแสงเป็นสระน้ําแร่ธรรมชาติ
เน่ืองจากมแีรธ่าตทิีท่ับถมกันจํานวนมากเป็นเวลานาน บอ่
น้ําผุดจงึเป็นแหล่งน้ําแร่เก่าแก่ และเกดิน้ําผุดขึน้มาเป็น
ระยะ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

จากนัน้นําทา่น เดนิทางสู ่นํา้ตกรอ้น สายน้ําแร ่ทีไ่หลมา
พรอ้มๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็น
ธารน้ําพุรอ้นผุด ขึน้มาจากใตด้ินตาม ธรรมชาติ มีสาร
กํามะถัน เจอืจางเป็นสว่นประกอบ มอีณุหภูมพิอเหมาะตก
ลงมาในแอ่งสามารถอาบน้ําได ้บริเวณ ธารน้ําตกรอ้น
ขนาดเล็ก ทีไ่หลลดหลั่นกันมาตามธรรมชาต ิในน้ําพุรอ้น
ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยใหผ้่อน คลายเชือ่ว่า
สามารถบําบัดอาการไขขอ้อักเสบ ปวดหลัง และเกีย่วกับ
ผวิหนังได ้

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วอยา่งจใุจ 
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นําท่านเดนิเที่ยวบรเิวณ ลานปูดํา หรือชือ่อย่างเป็นทางการคอื "อนุสาวรียป์ูดํา" ตัง้อยู่ที่ท่าเรือ
ขนาบน้ํา จดุตรงน้ีเป็นจดุชมววิชัน้ดขีองเมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ํา ภเูขาสองลกู
ทีต่ัง้อย่างโดดเดน่รมิแมน้ํ่ากระบี ่และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิากรรมปดูํา 
จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจําถิน่ทีน่ี่ สาเหตุทีส่รา้งอนุสาวรยีเ์ป็นรูปปูดําและนก
ออกเพราะทัง้สองสิง่น้ีถอืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่

พกัที ่KRABI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัที ่2 เกาะปอดะ-ทะเลแหวก-เกาะไก-่ถํา้พระนาง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

09.00 น. เพือ่เตรยีมตัวลงเรอื เทีย่วทรปิทะเลกระบี ่4 เกาะ 
 
09.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ชมถํา้พระนาง ถ้ําศักดิส์ทิธิเ์ป็นทีนั่บถอืของชาวเรอื อา่วไรเ่ลย ์ตะวันออก จดุปีน

ผาระดับโลก นักปีนผาจะมาทบสอบความสวยงามของหนา้ผา จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยัง ทะเลแหวก 
Unseen in Thailand จะลอ้มรอบดว้ย เกาะไก ่เกาะทบั และเกาะหมอ้ คนเรอืจะเรยีกสัน้ๆว่า ไก่ 
ทับ หมอ้ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะปอดะ (แบบ set + นํ �าด ืม่) (3) 
 
บา่ย นําทา่นถา่ยรปูที ่เกาะไก ่เกาะหนิปนูทีถ่กูทัง้ลมและฝนพัด นานเขา้กลายเป็นรปูเหมอืนหัวไก ่ เกาะ

สี ่เกาะหนิปนูกลางทะเล จากนัน้นําทา่นชม ปลาเสอื ปลาการต์นู ปลานกแกว้ และดอกไมท้ะเล  

15.00 น. เดนิทางมุง่หนา้กลับสูท่ีพ่ัก จากนัน้อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 

พกัที ่KRABI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่3 รา้นขายของฝากจีอ้อ-Into the forest-วดัถํา้เสอื-สนามบนิกระบี-่สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัถํา้เสอื ชือ่วัดนัน้มขีอ้สนันษิฐานว่าเน่ืองจากในอดตีเคยมเีสอือาศัยอยู ่และ
ภายในถ้ํายังปรากฏหนิธรรมชาต ิเป็นรปูแบบของอุง้เทา้เสอื สว่นทีม่าของวัดน้ีน่าจะมาจากพระ
ธดุงคท์ีเ่ดนิทางจารกิไปเพือ่หาสถานทีว่เิวกในการปฏบิัตธิรรม มาอาศัยอยูต่ามถ้ํา และมชีาวบา้นที่
ศรัทธาตามมากราบไหวเ้ป็นจํานวนมาก จนกลายเป็นวัด(วัดถ้ําเสอื)ในเวลาตอ่มาวัดแหง่น้ีเป็นทีรู่จ้ัก
กนัดใีนจังหวัดกระบีแ่ละจงัหวัดใกลเ้คยีง ทัง้ความโดดเดน่ของวัดและชือ่เสยีงของ "หลวงพ่อ
จําเนียร" เจา้อาวาสวัดถ้ําเสอืทีม่ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธามาชา้นาน  สภาพโดยทั่วไปของวัดถ้ําเสอืมี
ลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ํา มเีพงิผาและแหลง่ถ้ําธรรมชาต ิเชน่ ถ้ําคนธรรพ ์ถ้ําลอด ถ้ําชา้ง
แกว้ ถ้ําลกูธนู ถ้ําพระ เป็นตน้ ถ้ําบางแหง่ทีต่ัง้อยูใ่กลบ้รเิวณวัดยังสามารถใชเ้ป็นศนูยก์ลางการน่ัง
ฌานของพระภกิษุและเหลา่อบุาสก อบุาสกิาไดอ้กีดว้ย 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วอยา่งจใุจ 

 จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่Into the forest คาเฟ่ธรรมชาติที่ใครมาก็ไม่พลาดกับการเก็บ
ภาพถา่ยสวยๆ (ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารและเครือ่งดืม่) แวะซื้อของฝาก ซึ่งของขึ้นชื่อของ
จังหวัดกระบี ่มทีัง้หมด 7 อย่าง ไดแ้ก่ เตอ้สอ้ น้ําพรกิกุง้เสยีบ แบบอบแหง้ และแบบตําสด กุง้
กรอบสามรส กุง้เสยีบยําสมนุไพร ตม้ยําทะเลกรอบ เคก้สปันจช์าชกัเคก้หนา้นิม่ ขนมลากรอบ 

16.05 น. ออกเดนิทางจาก จงัหวดักระบี ่กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่
SL811 (ใช ร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ  1.20 ช ัว่โมง) 

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 ...................................................... 
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หมายเลขทีน่ ัง่ ราคา 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วม คา่ทปิมคัคเุทศกน์ําเทีย่ว (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศกนํ์าเทีย่ว ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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อตัราคา่บรกิาร 
วนัทีเ่ดนิทาง ราคาทา่นละ  พกัเดีย่ว 

23 – 25 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

24 – 26 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

25 – 27 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

26 – 28 พฤษภาคม 65 5,999 2,000 

30 พฤษภาคม – 01 มถิุนายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 มถินุายน 65 5,555 2,000 

11 – 13 มถินุายน 65 6,555 2,000 

12 – 14 มถินุายน 65 5,999 2,000 

13 – 15 มถินุายน 65 5,555 2,000 

15 – 17 มถินุายน 65 5,555 2,000 

18 – 20 มถินุายน 65 6,555 2,000 

20 – 22 มถินุายน 65 5,555 2,000 

23 – 25 มถินุายน 65 5,999 2,000 

24 – 26 มถินุายน 65 6,555 2,000 

27 – 29 มถินุายน 65 5,555 2,000 

01 – 03 กรกฎาคม 65 6,555 2,000 

04 – 06 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

06 – 08 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

07 – 09 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

20 – 22 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

22 – 24 กรกฎาคม 65 6,555 2,000 
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03 – 05 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

04 – 06 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

05 – 07 สงิหาคม 65 6,555 2,000 

08 – 10 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

16 – 18 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

18 – 20 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

19 – 21 สงิหาคม 65 6,555 2,000 

24 – 26 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

26 – 28 สงิหาคม 65 6,555 2,000 

29 – 31 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

01 – 03 กนัยายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 กนัยายน 65 5,999 2,000 

12 – 14 กนัยายน 65 5,999 2,000 

16 – 18 กนัยายน 65 6,555 2,000 

19 – 21 กนัยายน 65 5,999 2,000 

22 – 24 กนัยายน 65 5,999 2,000 

26 – 28 กนัยายน 65 5,999 2,000 

28 – 30 กนัยายน 65 6,555 2,000 

01 – 03 ตลุาคม 65 7,555 2,000 

03 – 05 ตลุาคม 65 6,555 2,000 

06 – 08 ตลุาคม 65 6,555 2,000 

08 – 10 ตลุาคม 65 7,555 2,000 

18 – 20 ตลุาคม 65 6,555 2,000 

26 – 28 ตลุาคม 65 6,555 2,000 
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28 – 30 ตลุาคม 65 7,555 2,000 

29 – 31 ตลุาคม 65 7,555 2,000 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

** ไมม่รีาคาเด็ก สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (ทารก) ทา่นละ 2,000 บาท **  
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• น้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 10 ก.ก. และน้ําหนักกระเป๋าถือขึน้เครื่อง 

(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 ก.ก. (เงือ่นไขเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด) 
• ค่าโรงแรมทีพ่ักหอ้งคู่ ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิ มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ กรณีนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่นัน้  

• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถตูป้รับอากาศนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตัวของผูเ้ดนิทาง  

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความล่าชา้ของ อบุัตภัิยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การหยดุนัดงาน หรอื

สิง่อืน่ใดทีอ่ยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ําเทีย่ว 500 บาท/ทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิกําหนด 
 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและอาหารสําหรับมสุลมิ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี์ กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง
ขัน้ตํ่า 8 ท่าน หากมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการ
เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้กอ่น
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดนิทางก่อนจองไฟลบ์นิ
ภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 
ตอ่ทา่นก็ตาม อันเน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน 
หากท่านถอนตัวออก ทําใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรืออาจทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
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ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด
ตามจํานวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยันจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจํานวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หาก
ท่านชําระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจําเป็น
จะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลา
ในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมัดจํา ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เง ือ่นไขการจอง การสํารองทีน่ ัง่ และการชําระเงนิ 
 กรณุาชําระเงนิเต็มจํานวน พรอ้มสําเนาบัตรประชาชน เพือ่ยนืยันการจองภายใน 24 ชัว่โมง  
 หากไมช่ําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ
ไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  

 
หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 8 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ 
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถ
นํามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคี่าใชจ้่าย
เพิม่  

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การนัดหยดุงาน, 
ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
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 หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัติเหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

 ราคาทัวร ์เป็นราคาสําหรับคนไทยเทา่นัน้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 1,000 บาท ตอ่ทา่น  
 หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นน้ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เงือ่นไขและขอ้จํากัดในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล 
ทัง้น้ีนักท่องเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะทําตามเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ การฉีดวัคซนี การตรวจโควดิ-19 และ
การลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะจังหวัดและสายการบนิ 
 
 
*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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