
 

 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลออนแอร(์SL) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

SL806 DMK (ดอนเมือง) –KBV(กระบี่) 09.50 – 11.15 

SL811 KBV(กระบี่) –DMK(ดอนเมือง) 16.05 – 17.30 

 
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 KG. ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  



 
 
ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 
เขม็/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2เขม็/ASTRAZENECA 2เขม็/ J&J 1 เขม็(ไม่น้อยกว่า14
วนั)**ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง**  

 

DAY1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานกระบี ่– สระมรกต – บอ่น ้าผดุ – น ้าตกร้อน  - วดัถ า้
เสือ – ลานปดู า – ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า                   (-/L/-)                                                                                                                                                                                                          

 
07.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองชัน้ 3เคาน์เตอรส์ายการบิน ไทยไลออนแอร ์ โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

09.50  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ เทีย่วบนิที่SL806ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  
 **หากต้องการอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) ** 
11.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกระบ่ีจงัหวดักระบี ่ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

นําท่านเดนิทางไปยงั สระมรกต เป็นสระน้ําธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงาม มลีกัษณะเป็นบ่อหนิปนู น้ําใสสเีขยีว
มรกต ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาประ-บางคราม น้ําในสระมรกตสามารถเปลีย่นสี
ไปไดต้ามวนัเวลาและสภาพแสง ซึง่ถอืกําเนิดขึน้มาจากธารน้ําอุ่น ในผนืป่าทีร่าบตํ่าภาคใต ้เป็นน้ําพุรอ้น
ลกัษณะเป็นสระน้ํารอ้น 3 สระ ไดแ้ก่ สระแกว้ สระมรกต และ สระน้ําผุด อุณหภมูขิองน้ําอยูท่ี ่30-50 องศา
เซลเซยีส ส่วน บ่อน ้าผดุซึง่เป็นบ่อน้ําธรรมชาต ิและเป็นตน้กําเนิดของสระมรกต อยูห่่างจากสระมรกตประมาณ 
500 เมตร ซึง่บ่อแห่งนี้จะเป็นน้ําสฟ้ีาอมน้ําเงนิ เป็นสระน้ําแรธ่รรมชาตเินื่องจากมแีรธ่าตทิีท่บัถมกนัจาํนวนมาก
เป็นเวลานาน บ่อน้ําผุดจงึเป็นแหล่งน้ําแรเ่ก่าแก่ และเกดิน้ําผุดขึน้มาเป็นระยะ สระมรกตถอืว่าเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วยอดนิยมของกระบี ่และถอืเป็นหน่ึงใน UNSEEN ประเทศไทย นกัท่องเทีย่วนิยมเทีย่วสระมรกต และ 
น้ําตกรอ้นในทรปิเดยีวกนั เนื่องจากว่าทัง้สองทีต่ ัง้อยูใ่กล้ๆ  กนั 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้  
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง**  
 



 
เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ร้านอาหาร 

นําท่านเดนิทางไปยงั น ้าตกร้อน  นบัเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเทีย่ว UNSEEN  THAILAND อกีแห่งหนึ่งของ
จงัหวดักระบี ่ ใกล้ๆ กบัสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ําธรรมชาตกิลางป่ารองรบัสายน้ําตกทีไ่หลหลัน่ลงมาจากเนิน
เขา มลีกัษณะเป็นธารน้ําพุรอ้นผุดขึน้มาจากใตด้นิตามธรรมชาต ิ มสีารกํามะถนั เจอืจางเป็นส่วนประกอบ มี
อุณหภมูพิอเหมาะ ในน้ําพุรอ้นประกอบไปดว้ยแรธ่าตุต่างๆ ทีช่่วยใหผ้่อน คลายเชื่อว่าสามารถบาํบดัอาการไข
ขอ้อกัเสบ ปวดหลงั และเกีย่วกบัผวิหนงัได ้การเดนิทางกจ็ะตอ้งเดนิเทา้เขา้ไปอกี ประมาณ 400 เมตร กจ็ะถงึ
ตวัน้ําตก ผ่านเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิระหว่างทางอาจพบกบัหนิรปูรา่งหน้าตาประหลาดใตน้ํ้าอกีดว้ย 
นอกจากนี้ยงัมมีบี่อกกัเกบ็น้ํารอ้นก่อน ทางเขา้น้ําตก นกัท่องเทีย่วมกัลงไปแช่น้ําเพื่อรกัษาสุขภาพ และความ
สบายตวั  มอุีณหภมูปิระมาณ 40-50 องศา 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ลานปดู า หรอืชื่ออยา่งเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีป์ดูาํ" ตัง้อยูท่ีท่่าเรอืขนาบน้ํา จดุตรงน้ีเป็น
จดุชมววิชัน้ดขีองเมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเหน็เขาขนาบน้ํา ภเูขาสองลกูทีต่ ัง้อยา่งโดดเด่นรมิแมน้ํ่ากระบี ่
และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกระบีด่ว้ย ใกล้ๆ กบัประตมิากรรมปดูาํ จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนก
ประจาํถิน่ทีน่ี่ สาเหตุทีส่รา้งอนุสาวรยีเ์ป็นรปูปดูาํและนกออกเพราะทัง้สองสิง่นี้ถอืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอุดม
สมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่



 
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า  บนถนนคงคา บรเิวณท่าเทยีบเรอืเจา้ฟ้า แหล่งรวมของกนินานา
ชนิดของตวัเมอืงจงัหวดักระบี ่สถานทีท่ีไ่มว่่าจะเป็นนกัท่องเทีย่วชาวไทย ชาวต่างชาต ิรวมทัง้คนพืน้ทีเ่องกย็งั
นิยมมาหาของกนิอรอ่ยๆ กนัทุกคํ่าคนื  

คํ่า อิสระอาหารเยน็ ณ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GLOW AO NANGจ.กระบ่ี หรือเทียบเท่า 
 

DAY2 ด าน ้าโปรแกรม 4 เกาะ (หมู่เกาะห้อง) –หมู่เกาะห้อง– ทะเลใน – เกาะผกัเบีย้ – เกาะลาดิง – 
เกาะห้อง              (B/L/-)  

 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  
นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอื เพื่อเดนิทางดาํน้ํา 4 เกาะ (หมูเ่กาะหอ้ง) 

09.00 ออกเดนิทางโดยเรอืหางยาวนําท่านสู่ หมู่เกาะห้องตัง้อยูใ่นเขต  อุทยานแห่งชาต ิธารโบกขรณี“ ป่า 
เกาะแห่งอนัดามนั ”   

 ออกเดนิทางสู่ เกาะห้องพาทุกท่านไปยงั ทะเลใน หรอืลากูน หรอืหอ้ง อนัเป็นทีม่าของเกาะหอ้ง ชมทะเลสี
 เขยีวทางเขา้ช่องทางเดยีว ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั 



 
 เดนิทางไปยงั เกาะผกัเบีย้ เกาะไร่อยูต่รงขา้มกบัเกาะไรเ่ป็นเกาะทีม่ ีชายหาดสองดา้น มลีกัษณะ เฉพาะตวั 
 คอื ทรายทีเ่กาะน้ีจะเป็นสแีดง น้ําทะเลใสบรสิุทธิ ์ลอ้มรอบดว้ยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เกาะลาดิง เกาะเลก็ๆทีม่ชีายหาดส่วนตวัทีข่าวละเอยีด ดา้นหน้าหาดมปีะการงั ใหทุ้ก
 ท่านไดเ้บ่นน้ํา ชมปะการงัตามอธัยาศยั  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิก 
 นําท่านเดนิทางไปยงั เกาะห้องเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า เกาะเหลาบเิละ เป็นเกาะทีม่ทีศันียภาพ สวยงามมาก  
 ลอ้มรอบดว้ยน้ําทะเลสคีราม มกีลัปังหาและปะการงัรอบเกาะ โดยมจีดุทีน่่าสนใจไดแ้ก่ “อ่าวบเิละ” เป็นอ่าวทีม่ ี

หาดทรายโคง้เป็นรปูนกบนิ ทรายละเอยีดขาวสะอาด น้ําทะเลใส  สเีขยีวมรกต มฝีงูปลาเลก็ๆ แหวกว่ายใหเ้หน็
อยูท่ ัว่ไป ห่างจาก ชายหาดลงไปในทะเลมกีลัปังหาและปะการงัหลากชนิด ชายทะเลเหมาะแก่การเล่นน้ํา  ถอืว่า
เป็นแหล่งพายเรอืคายคัและ แหล่งดาํน้ํา ดปูะการงัน้ําตืน้ทีส่วยงามจนไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 10เกาะ ที่
มหีาดน่าเทีย่วและสะอาดทีสุ่ดในโลก 

 ออกเดนิทางสู่ ท่าเรือ เพื่อพาทุกท่านเดนิทางกลบัทีพ่กัและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
คํ่า อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

หมายเหต ุ: แพคเกจการดาํน้ําชมความสวยงามของปะการงั ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ , ฤดกูาล และช่วงเวลาที่
เหมาะสม กรณไีมส่ามารถดาํน้ําได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้่วงหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิ
ค่าใชจ้า่ยในทุกกรณ ีเนื่องจากเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด และอาจมกีาร ปรบัเปลีย่น
โปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้เพื่อคาํนึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GLOW AO NANG จ.กระบ่ี หรือเทียบเท่า 

 

DAY3 บา้นต้นไม้ คาเฟ่ - วดัถ า้เสือ– แวะซ้ือของฝาก - ท่าอากาศยานกระบี ่– กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)   
               (B/L/-)                                                                                                                     

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  
นําท่านไปถ่ายรปูสุดชลิ บ้านต้นไม้ คาเฟ่(BAAN TON MAI CAFE’ KRABI)แลนดม์ารค์อกีแห่งของเมอืงกระบี ่
ภายในรา้นมทีีน่ัง่และมมุถ่ายรปูเยอะมากๆ ทีน่ัง่มหีลายจดุ ในหอ้งแอรด์า้นบน ทีน่ัง่รมิสระน้ํา ทีน่ัง่ในสวน ทีน่ัง่
รมิลาํธาร ทีน่ัง่บนบา้นตน้ไม ้แต่ละจดุ ตกแต่งน่ารกั บรรยากาศน่า เป็นคาเฟ่ทีส่ามารถอยูร่ว่มกบัธรรมชาตไิด้
อยา่งลงตวั ราคาไมแ่พง และยงัมอีาหารใหเ้ลอืกหลากหลายอกีดว้ย (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 



 
นําท่านไหวพ้ระ กนิลมชมววิ ณ วดัถ า้เสือ เหตุทีไ่ดช้ื่อว่า ถํ้าเสอื เพราะว่าบรเิวณถํ้าดา้นหน้าของทวิเขาอ่าวลกู
ธนูหรอืทีเ่รยีกว่า เขาแกว้ เคยมเีสอืโครง่ขนาดใหญ่อาศยัอยูแ่ละภายในถํ้ายงัปรากฏหนิธรรมชาตเิป็นรปูอุง้เทา้
เสอื สภาพโดยทัว่ไปมลีกัษณะเป็นสวนป่า แวดลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญ่อายนุบัรอ้ยปีในหุบเขาครีวีงศ ์และเนื่องจากมี
เขาลอ้มอยูทุ่กดา้น จงึมถีํ้าเลก็ ถํ้าน้อยอยูม่ากมาย เช่น ถํ้าคนธรรพ ์ถํ้าลอด ถํ้าชา้งแกว้ ถํ้าลกูธนู ถํ้าพระ เป็น
ตน้ บรเิวณนี้นอกจากเป็นทีต่ ัง้ของวดั ยงัเป็นแหล่งโบราณคดทีีส่าํคญัถงึสองสมยัคอื สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์
และสมยัแรกเริม่ประวตัศิาสตร ์มกีารขดุพบเครือ่งมอืหนิ เศษภาชนะดนิเผา พระพมิพด์บิ เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงั
มเีสน้ทางเดนิป่า และเสน้ทางขึน้จดุชมววิบนยอดเขา ไปตามบนัไดสงู 1,272 ขัน้ดว้ย  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ขนมจีนปักษ์ใต้ 
 ใหทุ้กท่านไดแ้วะซือ้ของฝาก ณ ร้านของฝากตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกระบ่ีจงัหวดักระบี ่
16.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เทีย่วบนิที ่ SL811ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  
 **หากต้องการอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) ** 
17.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ  
 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

20 – 22 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

23 – 25 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

26 – 28 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

30 พฤษภาคม – 01 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

07 – 09 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

12 – 14 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

13 – 25 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

15 – 17 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

18 – 20 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

23 – 25 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

27 – 29 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

04 – 06 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

06 – 08 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

07 – 09 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

19 – 21 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

20 – 22 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

04 – 06 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

08 – 10 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

16 – 18 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

18 – 20 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

26 – 28 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 



07 – 09 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

12 – 14 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

22 – 24 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

26 – 28 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

28 – 30 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

03 – 05 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

06 – 08 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

08 – 10 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

18 – 20 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

26 – 28 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

29 – 31 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 
 

**ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บน
เคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้**  

ข้อส าคญั 

- ยงัไมร่วมค่าทปิมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  

- ถา้หากมีผูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 8 คน  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น การยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของ
โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็น
ส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง
รฐับาล ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโค
วิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 



อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั ( ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์( WHEEL CHAIR) หรอื 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง ( CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก.   (หากตอ้งการซือ้น้ําหนกักระเป๋าโหลด
เพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง  กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะ บุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญัทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่
รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณเีสยีชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30 ,000 บาท คุม้ครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาต ิอาย ุ1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทั
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทาํได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ค่าทปิมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  

 

เง่ือนไขการจอง 



- ช าระเตม็จ านวน พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน  เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุา
ชาํระเงนิมดัจาํในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้าํการยกเลกิ การจองโดยอตัโนมตัหิาก
ไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํ
จองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ ( WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจาก
ทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จาํกดั  
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  *ในกรณทีีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้า่ยตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร์  เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลกูคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรมและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหต ุ 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย
การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่อีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้ กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการ
ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรณุา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า กรณทีีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึ
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **  
 
 
 
 

 
 


