
 
 
 
 

 
 
 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลออนแอร ์(SL) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

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

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

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 KG. ถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 



 
 

ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2  

เขม็/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 2 เขม็ / J&J 1 เขม็(ไม่น้อยกว่า 14

วนั) **ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 

DAY1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานกระบี่ – สระมรกต – บ่อน้ําผดุ – น้ําตกร้อน – ลานปู

ดาํ – ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า                                                                                    (-/L/-)                                                                                                                                                                                                                            

07.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยไลออนแอร ์โดยมเีจา้หน้าที่

ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และ

มคัคเุทศกค์อยให้คาํแนะนํามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้

ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

09.50  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่ จงัหวดักระบี่ โดย สายการบินไทยไลออนแอร ์เทีย่วบนิที ่SL806   ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **หากต้องการอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) ** 

11.15   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกระบี่ จงัหวดักระบี ่ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และทาํธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

นําท่านเดนิทางไปยงั สระมรกต เป็นสระน้ําธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงาม มลีกัษณะเป็นบ่อหนิปูน น้ําใสสเีขยีว

มรกต ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาประ-บางคราม น้ําในสระมรกตสามารถเปลีย่นสี

ไปได้ตามวนัเวลาและสภาพแสง ซึ่งถือกําเนิดขึ้นมาจากธารน้ําอุ่น ในผนืป่าที่ราบตํ่าภาคใต้ เป็นน้ําพุร้อน

ลกัษณะเป็นสระน้ําร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ําผุด อุณหภูมขิองน้ําอยู่ที่ 30-50 องศา

เซลเซียส ส่วน บ่อน้ําผดุ ซึ่งเป็นบ่อน้ําธรรมชาติ และเป็นต้นกําเนิดของสระมรกต อยู่ห่างจากสระมรกต

ประมาณ 500 เมตร ซึ่งบ่อแห่งน้ีจะเป็นน้ําสฟ้ีาอมน้ําเงนิ เป็นสระน้ําแร่ธรรมชาตเิน่ืองจากมแีร่ธาตทิีท่บัถมกนั

จํานวนมากเป็นเวลานาน บ่อน้ําผุดจงึเป็นแหล่งน้ําแร่เก่าแก่ และเกดิน้ําผุดขึน้มาเป็นระยะ สระมรกตถอืว่าเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบี่ และถอืเป็นหน่ึงใน UNSEEN ประเทศไทย นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสระ

มรกต และ น้ําตกรอ้นในทรปิเดยีวกนั เน่ืองจากวา่ทัง้สองทีต่ ัง้อยูใ่กล้ๆ  กนั 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ

สาธารณสขุกาํหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 

**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะทาํการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําท่านเดินทางไปยงั น้ําตกร้อน  นับเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN  THAILAND อีกแห่งหน่ึงของ

จงัหวดักระบี ่ ใกล้ๆ กบัสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ําธรรมชาตกิลางป่ารองรบัสายน้ําตกทีไ่หลหลัน่ลงมาจากเนิน

เขา มลีกัษณะเป็นธารน้ําพุรอ้นผุดขึน้มาจากใต้ดนิตามธรรมชาต ิ มสีารกํามะถนั เจอืจางเป็นส่วนประกอบ มี

อุณหภูมพิอเหมาะ ในน้ําพุรอ้นประกอบไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ ทีช่่วยใหผ้่อน คลายเชื่อว่าสามารถบําบดัอาการไข

ขอ้อกัเสบ ปวดหลงั และเกีย่วกบัผวิหนงัได ้การเดนิทางกจ็ะตอ้งเดนิเทา้เขา้ไปอกี ประมาณ 400 เมตร กจ็ะถงึ

ตัวน้ําตก ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระหว่างทางอาจพบกับหินรูปร่างหน้าตาประหลาดใต้น้ําอีกด้วย 

นอกจากน้ียงัมมีบี่อกกัเกบ็น้ํารอ้นก่อน ทางเขา้น้ําตก นักท่องเทีย่วมกัลงไปแช่น้ําเพื่อรกัษาสุขภาพ และความ

สบายตวั  มอุีณหภมูปิระมาณ 40-50 องศา 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ลานปดูาํ หรอืชื่ออย่างเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีป์ูดํา" ตัง้อยู่ทีท่่าเรอืขนาบน้ํา จุดตรงน้ีเป็น

จุดชมววิชัน้ดขีองเมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเหน็เขาขนาบน้ํา ภูเขาสองลูกทีต่ ัง้อย่างโดดเด่นรมิแม่น้ํากระบี ่

และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกระบีด่ว้ย ใกล้ๆ กบัประตมิากรรมปูดํา จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนก

ประจําถิน่ทีน่ี่ สาเหตุทีส่รา้งอนุสาวรยีเ์ป็นรปูปดูําและนกออกเพราะทัง้สองสิง่น้ีถอืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอุดม

สมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่



 
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า บนถนนคงคา บรเิวณท่าเทยีบเรอืเจา้ฟ้า แหล่งรวมของกนินานา

ชนิดของตวัเมอืงจงัหวดักระบี ่สถานทีท่ีไ่ม่ว่าจะเป็นนักท่องเทีย่วชาวไทย ชาวต่างชาต ิรวมทัง้คนพืน้ทีเ่องกย็งั

นิยมมาหาของกนิอรอ่ยๆ กนัทุกคํ่าคนื  

คํ่า อิสระอาหารเยน็ ณ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า ตามอธัยาศยั 

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั GLOW AO NANG จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า 

 

DAY2  ดาํน้ําโปรแกรม 4 เกาะ ชม ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – หาดถํา้พระนาง       (B/L/-)  

 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื เพือ่เดนิทางดาํน้ํา 4 เกาะ  

นําท่านชม ทะเลแหวก สนัทรายทีเ่ชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทบัและเกาะหมอ้ นําท่านเดนิทางบนสนัทราย 

เปรยีบเสมอืนท่านไดเ้ดนิอยู่กลางทะเล แวะ ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหนิปูนกลางทะเล ทีถู่กธรรมชาตกิดักร่อนจน

รปูรา่งเหมอืนหวัไก่ 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหาร แบบปิกนิก 

นําท่านขึน้ เกาะปอดะ ท่ามกลางธรรมชาตใิตท้วิสน สบาย ดว้ยเสยีงคลื่นและสายลม ใหทุ้กท่านไดผ้่อนคลาย 

หลงัอาหารกลางวนั ทุกทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
นําท่านเดินทางสู่ หาดถํา้พระนาง หรือ อ่าวถํา้พระนาง ที่มีชื่ออย่างน้ีเพราะเป็นที่ตัง้ของถํ้าที่มีศาลของ

เทพธดิาผูห้ญงิหรอืพระนาง ซึ่งชาวประมงและคนทอ้งถิน่ไดใ้หค้วามเคารพ โดยมกัจะมากราบไหวข้อพรก่อน

ออกเรอืไปทะเลเพื่อทําการประมงแล้วจะโชคด ีและสมปรารถนาของพวกเขาที่หวงัไว้ หากผู้ใดที่มาบนบาน

กราบไหวพ้ระนางและเมือ่สมหวงัในสิง่ทีต่นปรารถนา จะมกีารแกบ้นดว้ยการนําปลดัขกิมาถวาย รอบๆ ศาลของ

พระนางในถํ้าจงึเตม็ไปด้วยปลดัขกิน้อยใหญ่จํานวนมาก หาดถํ้าพระนาง เป็นชายหาดที่สวยงามของจงัหวดั

กระบี่ มวีวิภูเขาหนิปูน และ หน้าผา เดนิไปสุดทางจะเจอกบัถํ้าที่รายล้อมด้วยทรายขาวและน้ําทะเลใส ช่วง

กลางวนัจงึเตม็ไปดว้ย นกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิทีห่าดถํ้าพระนาง เหมาะกบัการเล่นน้ํา หรอืทาํ

กจิกรรมชายหาดต่างๆ เชน่ ปืนหน้าผา อาบแดด พายเรอืคายคั ดพูระอาทติยต์ก วอลเ์ลยบ์อล ฟุตบอล ฯลฯ  

เดนิทางกลบัถงึทา่เรอื จากนัน้รถสง่ทา่นกลบัทีพ่กั 

คํ่า อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

หมายเหตุ : แพคเกจการดําน้ําชมความสวยงามของปะการงั ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 

กรณีไมส่ามารถดาํน้ําได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้่วงหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยใน

ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้าม

ความเหมาะสม ทัง้น้ีเพือ่คาํนึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั GLOW AO NANG จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า 

 

DAY3 บา้นต้นไม้ คาเฟ่ - วดัถํา้เสือ – แวะซ้ือของฝาก - ท่าอากาศยานกระบี่ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)           

               (B/L/-)                                                                                                                     

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  

นําท่านไปถ่ายรูปสุดชลิ บ้านต้นไม้ คาเฟ่ (BAAN TON MAI CAFE’ KRABI) แลนด์มาร์คอีกแห่งของเมอืง

กระบี ่ภายในรา้นมทีีน่ัง่และมมุถ่ายรปูเยอะมากๆ ทีน่ัง่มหีลายจุด ในหอ้งแอรด์า้นบน ทีน่ัง่รมิสระน้ํา ทีน่ัง่ในสวน 

ทีน่ัง่รมิลําธาร ทีน่ัง่บนบา้นตน้ไม ้แต่ละจุด ตกแต่งน่ารกั บรรยากาศน่า เป็นคาเฟ่ทีส่ามารถอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ

ไดอ้ยา่งลงตวั ราคาไมแ่พง และยงัมอีาหารใหเ้ลอืกหลากหลายอกีดว้ย (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องด่ืม) 



 
นําท่านไหวพ้ระ กนิลมชมววิ ณ วดัถํา้เสือ เหตุทีไ่ดช้ือ่วา่ ถํ้าเสอื เพราะว่าบรเิวณถํ้าดา้นหน้าของทวิเขาอ่าวลกู

ธนูหรอืทีเ่รยีกว่า เขาแกว้ เคยมเีสอืโคร่งขนาดใหญ่อาศยัอยู่และภายในถํ้ายงัปรากฏหนิธรรมชาตเิป็นรูปอุง้เทา้

เสอื สภาพโดยทัว่ไปมลีกัษณะเป็นสวนป่า แวดลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญ่อายนุบัรอ้ยปีในหุบเขาครีวีงศ ์และเน่ืองจากมี

เขาลอ้มอยู่ทุกดา้น จงึมถีํ้าเลก็ ถํ้าน้อยอยู่มากมาย เช่น ถํ้าคนธรรพ ์ถํ้าลอด ถํ้าชา้งแกว้ ถํ้าลูกธนู ถํ้าพระ เป็น

ตน้ บรเิวณน้ีนอกจากเป็นทีต่ ัง้ของวดั ยงัเป็นแหล่งโบราณคดทีีส่าํคญัถงึสองสมยัคอื สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์และ

สมยัแรกเริม่ประวตัศิาสตร ์มกีารขุดพบเครื่องมอืหนิ เศษภาชนะดนิเผา พระพมิพด์บิ เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงัมี

เสน้ทางเดนิป่า และเสน้ทางขึน้จุดชมววิบนยอดเขา ไปตามบนัไดสงู 1,272 ขัน้ดว้ย  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ขนมจีนปักษ์ใต้ 

 ใหทุ้กทา่นไดแ้วะซือ้ของฝาก ณ ร้านของฝาก ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานกระบี่ จงัหวดักระบี ่

16.05  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสายการบินไทยไลออนแอร ์เทีย่วบนิที ่SL811 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **หากต้องการอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) ** 

17.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 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 – 15 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 สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บน

เครื่องบิน)** 

**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อสาํคญั 

- ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์า่นละ 500 บาท  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาสาํหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็น

สาํคญั หากกรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง

รฐับาล ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโค

วิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซื้อน้ําหนักกระเป๋าโหลด

เพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ทา่น) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและ

ความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่

รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้

คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัท

ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

- คา่ทปิมคัคุเทศกท์า่นละ 500 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 



- ชาํระเตม็จาํนวน พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณา

ชาํระเงนิมดัจาํในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้าํการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิาก

ไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่าํหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํ

จองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจาก

ทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จาํกดั  

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 

(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการ

ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  



- หลงัจากทา่นชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

 

**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 

 


