
 

 

 

 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง  ประสบการณม์ากกว่า  20  ป ี

อันซนี ท่องทะเลกระบ่ี 3 วัน 2 คืน 14 - 16 เม.ย. 64 (FD) 
Unseen Thailand สระมรกต น้าํตกรอ้นคลองทอ่น 

ทะเลแหวก ดาํน้าํ 4 เกาะ ตลาดโตรุ้ง่ทา่เรอืเจา้ฟา้ 

โดยสารการบนิแอรเ์อเชยี(FD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 14 – 16 เมษายน 2564 เพยีง 11,999 บาท 

......รถตู ้VIP 8 ทา่น.... 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนญุาตธรุกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
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วนัเดินทางวนัที ่14 – 16 เมษายน 2564 (วนัหยุดสงกรานต)์ 

 

ดอนเมอืง – กระบี ่  กระบี ่– ดอนเมอืง 

กาํหนดวนั

เดนิทาง 

เทีย่วบนิ 

(FLIGHT) 

ออก 

(DEP) 

ถึง 

(ARR) 

 เทีย่วบนิ 

(FLIGHT) 

ออก 

(DEP) 

ถึง 

(ARR) 

14 – 16 เมษายน 

2564 
FD 3229 

DMK 

08.55 

KBV 

10.20 
 FD 3224 

KBV 

15.45 

DMK 

17.10 

..... รายละเอยีดการเดนิทาง ..... 

วันที่หนึ่ง: ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – สักการะหลวงพ่อจําเนียร 

      แห่งวัดถ้ําเสือ - ลานปูดํา จุดชมวิวเมืองกระบี่  – ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า   

07.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  เคาเตอร์ “สายการบิน

ไทยแอร์เอเชีย” โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  

(สัมภาระน้ําหนัก 15 กก. สําหรับโหลดและถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.) 

08.55 น. ออกเดินทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน FD 3229 

 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

 

วนัที ่ กาํหนดการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค่าํ โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยาน

นานาชาติกระบี่ - สักการะหลวงพ่อจําเนียร 

แห่งวัดถ้าํเสอื – ลานปูดาํ จุดชมวิวเมืองกระบี่  

– ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า   

✈   

GREEN HOUSE 

HOTEL, KRABI หรอื

เทยีบเทา่ 

2 
เที่ยว 4 เกาะ – ทะเลแหวก – ดําน้ําชม

ประการัง – เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

 

(BOX 

SET) 

 

GREEN HOUSE HOTEL, 

KRABI หรอืเทยีบเทา่ 

3 

วัดแกว้โกรวาราม – สระมรกต – บ่อน้ําผุด – 

น้ําตกร้อน - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยาน

นานาชาติกระบี่ 

  ✈ 
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10.20 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอํานวย

ความสะดวกด้านสัมภาระ.... 

จากนั้น นําทุกท่านเดินทางสู่ “วัดถ้ําเสือ”  วัดที่รู้จักกันดีในจงัหวัดกระบ่ี รวมทั้งชาวต่างชาติ ด้วยความ

โดเด่นของวดัและช่ือเสียงของ “หลวงพ่อจําเนียร” ประธานสงฆ์วัดถํ้าเสือที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธา

มานาน  วัดถํ้าเสือมีลักษณะเป็นสวนป่า โพรงถํ้า  มีเพิงผาและแหล่งถํ้าธรรมชาติ  เช่น ถํ้า

ลอด ถํ้าช้างแก้ว ถํ้าเมือเสือ จากนั้นแวะสักการะขอพรจาก “เจ้าแม่กวนอิม” ซ่ึงต้ังประดิษฐาน

อยู่ภายในบริเวณวัด สูงเด่นเป็นสง่า  นอกจากนี้พลาดไม่ได้กับการพิชิตบันได 1,200 ขั้นเพื่อขึ้น

ไปสักการะ “พระธาตุเจย์ดีระฆังใหญ่” ซ่ึงต้ังอยู่บนดอย  สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองกระบ่ี

โดยรอบ  

จากนั้น นําท่านแวะซ้ือของฝากของที่ระลึกจากร้านของฝากกระบ่ี 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1) 

    

บ่าย นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเขาขนาบน้ํา ภูเขาสองลูกที่ต้ังอย่างโดดเด่น             

ริมแม่น้ํากระบ่ี และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบ่ีอีกด้วย ณ บริเวณ “ลานปูดํา” หรือช่ืออย่าง

เป็นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูดํา "  ต้ังอยู่ที่ท่า เรือขนาบน้ํา จุดชมวิวของเมืองกระ บ่ี  

ประติมากรรมปูดํา ประกอบด้วย ตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองเหลืองรมดํา 

สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบคัว สอดคล้องกับคําขวัญของจังหวัดกระบ่ี “กระบี่เมืองน่าอยู่  

ผู้คนนา่รัก” ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดํา จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทร ีนกประจําถิ่น

ที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดําและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบ่ี 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า” บนถนนคงคา บริเวณท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า                 

แหล่งรวมของกินนานาชนิดของตัวเมืองจังหวัดกระบ่ีที่ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่  นักท่องเที่ยว

ชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่างก็นิยมมาหาของกินอร่อยๆ กันทุกค่ําคืน จากท่า

เทียบเรอืเจ้าฟ้าในเวลากลางวนัที่เนืองแน่นไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวหลากหลายเช้ือชาติที่มา

โดยสารเรือเช่าไปท่องเที่ยวยังเกาะต่างๆ ของจังหวัดกระบ่ี เมื่อเข้าช่วงเวลาเย็นๆ ลมพัดเย็น

สบาย และแสงแดดอ่อนแรง ร้านรวงต่างๆในบริเวณท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า ก็เริ่มตระเตรียมความ

พร้อมรอรับนักท่องเที่ยว ริมถนนที่มีความยาวกว่า 200 เมตรแห่งนี้  ...สมควรแก่เวลาเดิน

ทางเข้าสู่ที่พกั 
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ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร (2) 

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ ที่พัก  GREEN HOUSE HOTEL, KRABI หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง: เที่ยว 4 เกาะ – ทะเลแหวก – ดําน้ําชมประการัง – เข้าสู่ที่พัก – พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  

 

 

 

 

 

 

รถรับนกัทอ่งเทีย่วจากโรงแรมทีพ่กัเดนิทางสูท่า่เรอื คณะลงทะเบยีนประกนัภยัทีท่า่เรอื 

จากนั้น  พาท่านขึ้นเรอืเพื่เดินทางสู่ ทะเลแหวก สวมเสื้อชูชีพ จากนั้นฟังคําแนะนําจากไกด์พร้อมอธิบาย

  โปรแกรม 

จากนั้น  นําท่านชม “ทะเลแหวก” แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ จ.กระบ่ี ที่ถูกขนานนามให้เป็น 

 Unseen Thailand ที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  สัยามน้ําลดเผยให้เห็นส่วนของสันทรายที่เช่ือม

ยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ นําท่านเดินทางบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านได้

เดินอยู่กลางทะเล แวะ ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเล ที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนจน

รปูร่างเหมือนหัวไก่ และแนวสันทรายนี้จะค่อยๆจมหายไปใต้ผืนน้ําเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาน้ําขึ้นของ

แต่ละวัน อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 

กลางวัน เดินทางสู่ เกาะปอดะ  พกัรบัประทานอาหารเที่ยง (ข้าวกล่อง) (4)  ท่ามกลางธรรรมชาติ ดํา

น้ําชมความสวยงามใต้ท้องทะเล  เล่นน้ํา พกัผ่อนตามอัธยาศัย  

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “หาดถ้ําพระนาง” หรือ อ่าวถํ้าพระนาง เป็นชายหาดที่สวยงามของจังหวัด

กระบ่ี มีวิวภูเขาหินปูน และ หน้าผา เดินไปสุดทางจะเจอกับถํ้าที่รายล้อมด้วยทรายขาวและน้ํา

ทะเลใส ช่วงกลางวันจึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  โดยพื้นที่แห่งนี้

เป็นที่ต้ังของถํ้าที่มีศาลของเทพธิดาผู้หญิงหรอืพระนาง ซ่ึงชาวประมงและคนท้องถ่ินได้ให้ความ

เคารพ โดยมักจะมากราบไหว้ขอพรก่อนออกเรอืไปทะเลเพื่อทําการประมงแล้วจะโชคดี และสม

ปรารถนาของพวกเขาที่หวังไว้ หากผู้ใดที่มาบนบานกราบไหว้พระนางและเมื่อสมหวังในสิ่งที่ตน

ปรารถนา จะมีการแก้บนด้วยการนําปลัดขิกมาถวาย รอบๆ ศาลของพระนางในถํ้าจึงเต็มไป

ด้วยปลัดขิกน้อยใหญ่จํานวนมาก  

  พาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรอื และเดินทางกลับโรงแรมที่พกัโดยรถรบัส่ง 

**โปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลี่ยนแปลง  ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวนันัน้ๆ** 
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ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร (5)  

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก  GREEN HOUSE HOTEL, KRABI หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม: วัดแก้วโกรวาราม – สระมรกต – บ่อน้ําผุด  – น้ําตกร้อนคลองท่อม – ร้านของฝาก – 

  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “วัดแก้วโกรวาราม” ต้ังอยู่ในเมืองกระบ่ี เมื่อเดินทางเข้าเมืองกระบ่ีครั้งใดก็

จะเห็นวัดแห่งนี้กับอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่สีขาวทั้งหลังสวยงาม โดดเด่นเป็นสง่ายามขบัรถผ่านไป

มา ไม่ไกลจากตัวเมือง เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าสักการะพระประธานในอุโบสถ และชม

ความสวยงามบรรยากาศภายในวัด 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “สระมรกต” ต้ังอยู่ในอําเภอคลองท่อม มีกําเนิดมาจากธารน้ําอุ่น ในผืนป่าที่

ราบตํ่าภาคใต้ เป็นน้ําพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส “บ่อน้ําผุด” ซ่ึงเป็นต้น

กําเนิดของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน้ําสีฟ้าอมน้ําเงิน เป็นสระน้ําแร่ธรรมชาติ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)  

   

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “น้ําตกร้อนคลองท่อม” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังของกระบ่ี มีลักษณะเป็น

น้ําตกร้อน แต่น้ําไม่ถึงกับร้อนมาก อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล เป็นน้ําร้อนที่ซึม

มาจากผิวดินซ่ึงมีป่าละเมาะปกคลุมอยู่ ตัวน้ําตกร้อน มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร มี 3 ช้ัน 

แต่ที่พิเศษ คือ แต่ละช้ัน มีแอ่งลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ํา ซ่ึงเกิดจากการก่อตัวของตะกอน

หินปูนในน้ําร้อน  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามตามอัธยาศัย ..... 

จากนั้น พาท่านช้อปป้ิงร้านของฝาก  ของฝากขึ้นช่ือ อาทิ ขนมเต้าส้อ ที่มีหลากหลายรสชาติ ขนมลา

กรอบ อินทผาลัม น้ําพริกกุ้งเสียบอบแห้ง กุ้งเสียบยําสมุนไพร ฯลฯ  
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จากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซ้ือของฝากที่ขึ้นชื่อตามอัธยาศัย 

จากนั้น สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี 

15.45 น. เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี โดยสายการบินAIR ASIA เที่ยวบิน FD 3224 

17.10 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ. 

 

อตัราคา่บริการ ....อนัซนี ทอ่งทะเลกระบี่ 3 วนั 2 คนื (FD) 

กาํหนดวนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ ทีน่ั่ง 

14 – 16 เมษายน 2564 11,999.- / ทา่น 1,000.- / ทา่น 8 - 9 

หมายเหตุ  

1. ทัวร์ภายในประเทศ บริษทัจะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทาง และรับจํานวนสูงสุดกรุ๊ปละ 8 ท่าน 

2. ต๋ัวเครื่องบิน มีการปรบัราคาขึ้นหรอืเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  ทั้งนี้ต๋ัวที่ออกสําหรับคณะเดินทาง     

จะเป็นต๋ัวเดี่ยวทั้งหมด (ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน) 

3. โรงแรมที่พกั  มีการปรบัราคาขึ้นหรอืหาโรงแรมเทียบเท่า  กรณีโรงแรมเดิมไม่สามารถรองรบัคณะได้ 

**โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ท่านรับทราบราคาและเงื่อนไข  ก่อนมีการเรียกเก็บชําระมัดจํา**  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเชีย ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน 

2. ค่ารถตู้ปรบัอากาศ VIP พร้อมน้ํามันและคนขบันําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

3. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ําอุ่น พกัห้องละ 2ท่าน 

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ 

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ 

6. ค่าประกันอุบัติหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้

ขึน้อยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

2. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก  และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
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4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกํากับภาษี) 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขบัรถ  ท่านละ 500 บาท / ท่าน 

เงือ่นไขการจองและสาํรองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจําภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 50% 

ของราคาเต็ม 

2. ชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชําระเต็ม

จํานวน 100% 

4. หากไม่ชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละ

สิทธิ์และไม่สามารถเรยีกเงินมัดจําคืนได้ 

  

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชาํระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการชาํระเงนิของทา่นเปน็สาํคญั 

 

เงือ่นไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้

ตามเวลาหรือสถานที่ที่กําหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่

สามารถเรยีกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฏิเสธการเข้า

เมืองการยกเลิกหรอืล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจ

เกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศ

ที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําในทุกกรณี 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจํานวน

แล้ว) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
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5. การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี่ 

1. รถตู้ 8 - 9 ที่นั่ง คณะจองจํานวน (ผู้ใหญ่) ตํ่ากว่า 8 ท่าน 

 

 

ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์..............อนัซีน ท่องทะเลกระบี่  3 วนั 2 คนื (FD)...............วนัเดินทาง..................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) วันเกิด (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 

 

 


