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เทีย่วอุ่นใจห่างไกลโควดิ19 

 ไดรั้บการรองรับมาตราฐาน 
 สะดวก สะอาด ปลอดภยั 
 ใส่ใจ ดูแลเหมือนครอบครัว 

กระบี่ – ตรัง ด าน า้หรรษา ทะเลแสนสวย 3 วนั 2 คืน 
น าท่านเดินทางสู่ กระบ่ี – ตรัง ด้วยเคร่ืองบินไทยสไมล์ พกัผ่อนวนัหยุดชิลๆ บรรยากาศทะเล 

เดินทางล่องทะเล สัมผสัสายลม แสงแดด และฝืนทราย ด าน า้กระบี่ เกาะปอดะ เกาะไก่ หาดไร่เลย์ 

ชมทะเลแหลก ด าน า้ตรัง เกาะมุก ชมถ า้มรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก ชมวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

พกัผ่อนวนัหยุด ให้ท่านได้อิม่เอม บริการตู้รถ VIP อาหารครบทุกม้ือ บริการทุกระดับประทบัใจ 

 



 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้ทอ้งถ่ินกระบ่ี – ตรัง 
 ท่ีพกัมาตรฐาน ส่ี ดาว  
 รถตูป้รับอากาศแบบมาตรฐาน (เพื่อความสะดวกและคล่องตวัในการเดินทาง) พร้อมน ้ าด่ืมละขนมคอยบริการ 
 เรือเร็ว (Speed Boat)ในการเท่ียวชมเกาะไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  

 
วนัแรกของการเดนิทาง(1) กรุงเทพฯ – กระบี่ – ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่  

    เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ า้พระนาง 
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์

สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.50 น. ออกเดินทางสู่จ.กระบ่ี โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 2241 
09.10 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบ่ี น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมงเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภยัสูง

พร้อมอุปกรณ์ในการด าน ้าต้ืน (กิจกรรมด าน ้ าต้ืน ราคารวมอยูใ่นแพคเก็จท่องเท่ียวแลว้ แพคเกจประกอบดว้ย กิจกรรม
ด าน ้ า ชูชีพ หนา้กากด าน ้ า อาหาร 1 ม้ือ เคร่ืองด่ืม เจา้หนา้ท่ีเรือคอยอ านวยความสะดวก หากท่านท าอุปกรณ์สูญหายอาจมี
ค่าใชจ่้ายท่ีท่านตอ้งรับผิดชอบ) 

น าท่าน “ท่องทะเลกระบ่ี” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” 
เกาะสวยแห่งทะเลกระบ่ี สนุกกับการด าน ้ าชม
ปะการัง Snorkeling (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม ้และ
เคร่ืองด่ืมบริการระหว่างท่องทะเลกระบ่ี) ชมความ
สวยงามของแนวปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการัง
จาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลบักบัสีสัน
ของดอกไมท้ะเล เรือเร็วน าคณะผ่านชมความงาม
แปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken Island เกาะท่ี
เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางดา้นปลายสุดของเกาะ
มีหินแหลมๆเม่ือมองข้ึนไปแลว้คลา้ยคอไก่ จากนั้นน าท่าน “ด าน ้ าชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดด าน ้ าท่ีมี
ช่ือเสียงอีกจุดหน่ึงของทะเลกระบ่ี สัมผสัแนวปะการังอ่อน และดอกไมท้ะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทัว่ไป
กระจดักระจายอยูท่ ัว่ผนืน ้าไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ “เกาะทบั” หรือ “ทะเลแหวก” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบปิกนิก 



บ่าย น าท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซ่ึงเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหมอ้ 
และเกาะทบั ทั้งสามเกาะน้ีตั้งอยูใ่กล้ๆ กนั คาดวา่มีสัณฐานติดกนัเม่ือคล่ืนพดัทรายมาพบกนัท่ีจุดน้ีจึงท าให้
เกิดเป็นแนวสันทรายเช่ือมเกาะทั้งสามเกาะน้ีให้ถึงกนั สันทรายน้ีจะจมหายไปเม่ือน ้ าข้ึนสูงเม่ือน ้ าลดแนว
สันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ข้ึนมาเหมือนกบัวา่แบ่งทะเลใหแ้ยกออกจากกนัเป็นสามส่วน… 

หมายเหตุ: การเทีย่วชมทะเลแหวก ขึน้อยู่กบัเวลาของน า้ขึน้และน า้ลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามสภาพของ 
ระดับน า้ขึน้และน า้ลง 

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย”์ ชายหาดท่ีมีความสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด 
ว่ายน ้ า นัง่เล่นตามอธัยาศยั ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลบัพร้อมชมความงามของ “ถ ้ าพระนาง” ท่ีมี
ช่ือเสียงของกระบ่ีจากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัข้ึนฝ่ัง เพื่อเดินทางกลบัท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ภตัตาคารวงัทรายซีฟู้ด 
เมนู 1. ย  าวงัทราย / 2. ปลาเก๋าเกยต้ืน / 3. กุง้ผดัมะขามเปียก / 4. ปูน่ิมผดัพริกไทด า / 5. ตม้ย  ารวมมิตร  

/ 6. แกงส้มปลากะพง / 7. ผดัผกัรวมกุง้สด / 8. ปลาอินทรียท์อดซีอ้ิว / 9. หอยชกัตีน  
/ ขา้วเปล่า, ผลไมร้วม, น ้าด่ืม+น ้าแขง็ 

ที่พกั:  โรงแรม กระบี่ รีสอร์ท ระ ดบั 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 
วนัที่สองของการเดนิทาง(2) ท่าเรือปากเมง – ด าน า้ตรัง – เกาะมุก – ถ า้มรกต – เกาะกระดาน  
     เกาะเชือก – เมืองตรัง 
06.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่จงัหวดัตรัง เป็นเมือง

ท่าคา้ขายท่ีส าคญัของภาคใต ้โอบลอ้มดว้ย
วฒันธรรมใตอ้นัน่าสนใจ น าท่านมุ่งหนา้สู่
ท่าเรือปากเมง (1.30 ชั่วโมง) เป็นท่าเรือ
ส าคญัส าหรับกิจกรรมด าน ้ าและการออก
ทะเลของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนจงัหวดัตรัง 
น าท่านเตรียมตัวก่อนการเดินทางด าน ้ า 
ทะเลตรัง (กิจกรรมด าน ้ าต้ืน ราคารวมอยู่ใน



แพคเก็จท่องเท่ียวแลว้ แพคเกจประกอบดว้ย กิจกรรมด าน ้ า ชูชีพ หนา้กากด าน ้ า อาหาร 1 ม้ือ เคร่ืองด่ืม เจา้หนา้ท่ีเรือคอย
อ านวยความสะดวก หากท่านท าอุปกรณ์สูญหาย

อาจมีค่าใชจ่้ายท่ีท่านตอ้งรับผิดชอบ) น าท่านลง
เรือจากท่าเรือปากเมง มุ่งหนา้สู่ทะเลตรัง น า
ท่านด าน ้ าชมปะการังและฝูงปลาน้อยใหญ่   
เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก ตามล าดบั  

จุดท่ี1 เกาะมุก (ถ า้มรกต) ท่านจะไดท้  ากิจกรรมสุด
ฟิน ลอดถ ้ามรกต สีน ้าทะเลเป็นสีเขียวมรกต
ตัดกับพื้นทรายและสีสันอันงดงามของ
ปะ ก า รั ง ใ น ธ ร รม ช า ติ  จั ด ไ ด้ ว่ า เ ป็ น 
UNSEEN THAILAND ท่ีท่านไม่ควรพลาด
เขา้ชม  

จุดท่ี2 เกาะกระดาน เป็นเกาะท่ีสวยงามท่ีสุดในจงัหวดัตรัง เปรียบดงัเจา้หญิงแห่งเมืองตรัง ท่านจะไดน้ าเทา้สัมผสั
หาดทรายสีขาวนุ่มราวกบัแป้ง น ้าทะเลสีฟ้าใสตดักบัฝืนฟ้าสีคราม บรรยากาศลมทะเลอ่อนๆจะท าให้ท่านมี
ความสุขไปกบัช่วงเวลาอนัแสนมีค่า ณ ท่ีแห่งน้ี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ จุดใหบ้ริการ (อาหารกลางวนัแบบบุป๊เฟ่ต)์ 
จุดท่ี3 เกาะเชือก น าท่านชมความงดงามของ ส่ิงชีมี

วิตอนัแสนอศัจรรย ์ปะการังหลากสี หลาย
สายพนัธ์ุ และ เหล่าปลาน้อยใหญ่ท่ีแหวก
วา่ยราวกบัหมู่บา้นใตส้มุทร ท่ีเกาะเชือกแห่ง
น้ีในบางเวลาเกิดกระแสน ้ าท่ีไหลแรงท าให้
ตอ้งใช้เชือกในการในการจบัไว ้จึงเป็นท่ีมา
ของช่ือเกาะเชือกนัน่เอง ไดเ้วลาอนัสมควร
แล้วน าท่านมุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือปากเมง 
จากนั้นรถตู ้VIP น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
เพื่อพกัผอ่น 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ภตัตาคารกลัปังหา ตรัง 
เมนู 1. ปลาเหนือเมฆ / 2. แกงคัว่เน้ือใบชะพลู / 3. หอยแครงลวก / 4. แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว  

/ 5. สามเกลอผดักะปิสะตอ / 6. ตม้แซ่บปลากะพง / 7. ใบเหรียงผดัไข่ / 8. ลาบหมูนุ่ม / 9. สามชั้นทอดเกลือ 
/ 10. คะนา้ปลาเคม้ / ขา้วสวย, ผลไม,้ น ้าเปล่า 

ที่พกั:  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา    ระดบั 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 
 

 

 

 

 



วนัที่สามของการเดนิทาง(3) กระบี่ – อนุสาวรีย์ปูด า – เขาขนาบน า้ – อนุสาวรีย์นกออก 
                                            ช้อปป้ิงของฝาก – น า้ตกร้อน – สระมรกต - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ แบบต่ิมซ าพร้อมชิมหมูยา่งเมืองตรัง ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน เลตรัง 
09.00 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองจงัหวดักระบ่ีผ่านชมเมืองท่ีน่ารักตามสโลแกน “กระบ่ีเมืองน่าอยู่ ผูค้น

น่ารัก” น าท่านแวะเก็บภาพสัญลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ี ณ บริเวณสวนเจา้ฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูง
ประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น ้ากระบ่ีดา้นหนา้ตวัเมือง ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ี จากนั้นน าท่านเก็บ
ภาพคู่กบัอนุสาวรียปู์ด า เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองกระบ่ี ท่านสามารถมองเห็น เขาขนาบน ้ า ภูเขา
สองลูกท่ีตั้งอยา่งโดดเด่นริมแม่น ้ากระบ่ี และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ีดว้ย ใกล้ๆ กบัประติมากรรมปูด า 
จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทรี นกประจ าถ่ินท่ีน่ี สาเหตุท่ีสร้างอนุสาวรียเ์ป็นรูปปูด าและนกออก
เพราะทั้งสองส่ิงน้ีถือเป็นสัตวท่ี์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบ่ี  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ภตัตาคารครัวริมธาร สระมรกต 
เมนู 1. แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว / 2. ปลากะพงทอดน ้าปลา / 3. น ้าพริกกุง้สด / 4. ไก่บา้นตม้ขมิ้น  

/ 5. ผดัเห็ดส่ีสหาย / 6. กุง้ผดักะปิสะตอ / ขา้วสวย, ผลไม,้ น ้าด่ืม 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอคลองท่อมจากนั้นน าท่านเดินเสน้ทางศึกษาธรรมชาติเขานอ้จูจ้ี้ ป่าดิบช้ืนท่ีราบต ่า

ผนืสุดทา้ยของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกท่ีคน้พบนกแตว้แร้วทอ้งด า เพลิดเพลินกบัเส้นทาง
ธรรมชาติ  สระมรกต  สระน ้ าสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นก าเนิดจากตาน ้ าใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้ว
ตกตะกอน จึงท าใหม้องเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกบัการเล่นน ้ า เท่ียวชม น ้ าตกร้อน  สายน ้ าแร่ธรรมชาติ
ท่ีเกิดจากตาน ้ าใตพ้ิภพ ไหลผา่นล าธารและตกลงมาเป็นชั้นน ้ าตกหินปูนเล็ก ๆ ท่ีน ้ านั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 
35 องศา เหมาะกบัการแช่เพื่อสุขภาพ ซ่ึงท่ีนั้นเปรียบไดก้บั สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยน
ส าหรับลงเล่นน า้)  

 จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ี ร้านศรีกระบ่ี ก่อนกลบักรุงเทพ   /  สมควรแก่
เวลา น าคณะเดินทางสู่สนามบินกระบ่ี 

21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 250 
22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



**************************************************** 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว 2563  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านล่ะ 

02-04 ต.ค. 63 10,500 10,500 10,000 1,500 
09-11ต.ค. 63 11,900 11,900 11,400 2,000 
10-12 ต.ค. 63 11,900 11,900 11,400 2,000 
11-13 ต.ค. 63 11,900 11,900 11,400 2,000 
23-25 ต.ค. 63 11,900 11,900 11,400 2,000 

30ต.ค.-01พ.ย. 63 10,900 10,900 10,400 1,500 
06-08 พ.ย. 63 10,900 10,900 10,400 1,500 
13-15 พ.ย. 63 10,900 10,900 10,400 1,500 
20-22 พ.ย. 63 10,900 10,900 10,400 1,500 
25-27 พ.ย. 63  10,900 10,900 10,400 1,500 
04-06 ธ.ค. 63 11,900 11,900 11,400 2,000 
05-07 ธ.ค. 63 11,900 11,900 11,400 2,000 
10-12 ธ.ค. 63 11,900 11,900 11,400 2,000 
11-13 ธ.ค. 63 10,900 10,900 10,400 1,500 
18-20 ธ.ค. 63 10,900 10,900 10,400 1,500 
25-27 ธ.ค. 63 10,900 10,900 10,400 1,500 

เพยีง 8 ท่าน เท่าน้ันออกเดนิทาง 
 
 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-กระบ่ี // กระบ่ี-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ 

น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถตูน้ าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน   
3. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน 4 ดาวระดบัมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน, น าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงินมาไดท่ี้  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด  
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 



ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 

 


