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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) 

จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานกระบี ่น า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรมั 
(ไมร่วมน ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง) 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานกระบี ่- ทา่เรอืกระบีม่ารนิา่ -  

ลอ่งเรอืยอรช์ (ชมววิทวิทศันป์ำกน ้ำกระบี,่ป่ำโกงกำง,อนุสำวรยีป์ดู ำ เขำขนำบน ้ำ,เกำะปอดะเกำะไก,่เกำะทับ

,เกำะหมอ้อำ่วไร่เลย,์พระอำทติยต์กดนิ) 

พกัอา่วนาง กระบี ่                                                                     อาหารเทีย่ง/เย็น (บนเรอื) 
2  Speed boat ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ (ถ า้พระนาง หาดไรเ่ลย ์– เกาะไก ่– เกาะปอดะ – ทะเลแหวก 

Unseen in Thailand) 

พกัอา่วนาง กระบี ่                                                                                                      อาหาร เชา้/เทีย่ง/-- 

3 อา่วนาง – รา้นของฝาก - เขาขนาบน า้ ลานปดู า - สระมรกต - น า้ตกรอ้น - King Kong Park 

ทา่อากาศยานกระบี ่- ทา่อากาศยานดอนเมอืง                            อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 
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ไฟลท์บนิ : AIR ASIA 

Departure:  FD7212 DMK-KBV 09.30-10.50  

Return      :  FD3224 KBV-DMK 17.35-19.00 

(หมายเหต:ุสำยกำรบนิอำจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลำบนิได ้คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบน
เครือ่งเป็นไปตำมทีส่ำยกำรบนิจัดสรรหนำ้เคำนเ์ตอร)์ คำ่ทัวรไ์มร่วมน ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 
 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานกระบี ่- ทา่เรอืกระบีม่ารนิา่ - ลอ่งเรอืยอรช์  

                   (ชมววิทวิทัศนป์ำกน ้ำกระบี,่ป่ำโกงกำง,อนุสำวรยีป์ดู ำ เขำขนำบน ้ำ,เกำะปอดะเกำะไก,่ 

                   เกำะทับ,เกำะหมอ้อำ่วไร่เลย,์พระอำทติยต์กดนิ)                                      อาหารเทีย่ง/เย็น (บนเรอื)                                                                                                          
 

07.30 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมำย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศเคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับ 

09.30 น. เดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานกระบี ่โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD7212 
10.50 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานกระบี ่รับสมัภำระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก น าทา่นขึน้รถตูป้รบั

อากาศ เดนิทำงท่องเทีย่ว จงัหวดักระบี ่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของภำคใต ้มแีหล่งท่องเทีย่ว

หลำยแหง่ เชน่ หำดทรำยขำว น ้ำทะเลใส ปะกำรัง ถ ้ำและหมูเ่กำะนอ้ยใหญก่วำ่ 100 เกำะ  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 
บา่ย เดนิทำงสู่ ทา่เรอืกระบีม่ารนิ่า น าทา่นลงเรอื ล่องชมควำมสวยงำมของปำกน ้ำกระบีป่่ำโกงกำงอนุสำวรยีป์ูด ำ 

และ เขำขนำบน ้ำสญัลักษณ์ของจังหวัดกระบี ่เก็บภำพสวยๆเก๋ๆ จำกหนำ้เรอืทีรั่บรองวำ่คณุจะไมส่ำมำรถหำไดจ้ำก

ทีไ่หน บนชัน้สองของเรอืเรำพรอ้มเสรฟิเครือ่งดืม่ และของว่ำงใหบ้รกิำรฟร ีตลอดเสน้ทำง มุ่งหนำ้สูท่อ้งทะเลอัน

ดำมัน ชมทวิทัศน ์เกำะปอดะ เกำะไก ่เกำะทับ เกำะหมอ้ และเรอืส ำรำญจะจอดพักทีห่นำ้อำ่วไร่เลย ์จุดด ำน ้ำ  
ด ำน ้ำกลำงทะเล พรอ้มบรกิำรอปุกรณ์ด ำน ้ำทีไ่ดรั้บมำตรฐำน 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 
หมายเหต ุ

5-7 มนีาคม 64 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 24  

13-15 มนีาคม 64 9,888 1,500 24  

19-21 มนีาคม 64 9,888 1,500 24  

26-28 มนีาคม 64 9,888 1,500 24  

2-4 เมษายน 64 9,888 1,500 24  

10-12 เมษายน 64 10,888 1,500 24  

11-13 เมษายน 64 11,888 1,500 24  

13-15 เมษายน 64 11,888 1,500 24  

16-18 เมษายน 64 10,888 1,500 24  

24-26 เมษายน 64 9,888 1,500 24  
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17.30 น. เรอืส าราญล่องกลบัจากอ่าวไร่เลย ์ท่ำนจะไดด้ืม่ด ่ำบรรยำกำศพระอำทติย์ตกที่สุดแสนจะโรแมนตกิ เรือจะ

บรรเลงดนตรเีบำๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.00 น.  รบัประทานอาหารเย็นบนเรอื (มือ้ที ่2) ไกส่ะเต๊ะ ผัดไทย ผลไมต้ำมฤดกูำลและของหวำน นอกจำกน้ีเรำยัง

มบีำรค์๊อกเทล และมเีครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ ำหน่ำยบนเรอื (เมนูอำหำรอำจมกีำรปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับบรษัิทเรอื) 
 หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอำจสลับปรับเปลีย่นหรอืจะแตกต่ำงกนัจำกรำยละเอยีดทัวร ์ขึน้อยูก่บัสภำพ

ของอำกำศและสภำพของกระแสน ้ำ โดยค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของลกูคำ้เป็นหลัก 
19.00 น. เดนิทำงกลับถงึ ทา่เรอืกระบี ่มารนีา่ น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: อา่วนางระดบัเทยีบเทา่3ดาว หรอืเมอืงใกลเ้คยีง 
 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทำ่น TRP 
อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

วนัทีส่อง         Speed boat ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ (ถ ้ำพระนำง หำดไร่เลย ์– เกำะไก ่– เกำะปอดะ – ทะเลแหวก  

                     Unseen in Thailand)          อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 
 น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอือทุยานหาดนพรตัธาราเพือ่น ัง่เรอื Speed boat เดนิทางสูเ่กาะ 
 ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand 

 เดนิทำงถงึทำ่เรอืฟังบรรยำยรำยละเอยีดโปรแกรมจำกมัคคเุทศก ์ จำกนัน้น ำทำ่นน่ังเรอื speed boat เดนิทำง
สู ่ถ า้พระนาง ชำยหำดทีส่วยงำมระดับโลก ตดิอันดับ 1 ใน 10 ดำ้นควำมสวยงำม น ำชมถ ้ำพระนำง ถ ้ำศักดิส์ทิธิ์
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เป็นทีนั่บถอืของชำวเรอื กรำบสักกำระเพือ่ควำมเป็นสริมิงคล ใหท้่ำนเลน่น ้ำ พักผ่อนบรเิวณชำยหำดตำมอัธยำศัย 
สำมำรถชม หาดไร่เลย ์มีผำหนิปูนมำกมำย เป็นสถำนที่ปีนผำระดับโลก ของนักปีนผำที่มำจำกทั่วโลก ที่มำ
ทดสอบควำมสวยงำมของหนำ้ผำหนิปูนแหง่น้ี จำกนัน้เดนิทำงสู ่เกาะไก ่ถ่ำยรูปเกำะไก ่เกำะหนิปูนกลำงทะเลที่
ถกูทัง้ลมและฝน กัดกลอ่นเป็นเขำรูปร่ำงเหมอืน หัวไก ่เชญิทกุทำ่นถำ่ยรูปตำมอัธยำศัย และใหท้กุทำ่นสนุกสนำม
กับกำรเลน่น ้ำ ด ำน ้ำดปูะกำรังทีส่วยงำม 

เทีย่ง เดนิทางตอ่สู ่เกาะปอดะ ชมหำดทรำยสขีำวท่ำมกลำงบรรยำกำศใตท้วิสน สบำยๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสำยลมที่
พัดใหท้กุทำ่นไดผ้อ่นคลำย ไดส้นุกสนำนเลน่น ้ำ ใหอ้ำหำรปลำ และร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

   บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) (ทำนบนเกำะปอดะ) 
บา่ย  หลังอำหำรใหทุ้กท่ำนเล่นน ้ำ ถ่ำยภำพ เก็บบรรยำกำศควำมประทับใจตำมอัธยำศัย เดนิทำงสู่ ทะเลแหวก 

Unseen in Thailand สันทรำยทีเ่ชือ่มยำวระหว่ำงเกำะไก่ เกำะทับและเกำะหมอ้ เกดิขึน้ไดทุ้กวัน น ำท่ำน
เดนิทำงบนสนัทรำยซึง่เปรยีบวำ่ทำ่นไดเ้ดนิอยูก่ลำงทอ้งทะเล 

14.30 น. น ำทำ่นกลับสูท่ำ่เรอื กลบัเขา้ทีพ่กัแรม พักผอ่นตำมอัธยำศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอำจสลับปรับเปลีย่นหรอืจะแตกตำ่งกนัจำกรำยละเอยีดทัวร ์ขึน้อยูก่บัสภำพของอำกำศ 

และสภำพของกระแสน ้ำ โดยค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของลกูคำ้เป็นหลัก 
17.00 น. กลบัถงึทา่เรอื น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัแรม อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: อา่วนางระดบัเทยีบเทา่3ดาว หรอืเมอืงใกลเ้คยีง 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทำ่น TRP 
อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
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วนัทีส่าม         อา่วนาง - รา้นของฝาก - เขาขนาบน า้ ลานปดู า - สระมรกต - น า้ตกรอ้น - King Kong Park 
                      ทา่อากาศยานกระบี ่- ทา่อากาศยานดอนเมอืง    
                                                                                                     อาหารเชา้/เทีย่ง/--                                                                                                      

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) 
 น ำทำ่นแวะ ซือ้ของฝากจ.กระบี ่มสีนิคำ้ใหเ้ลอืกซือ้หลำกหลำย ทัง้ขำ้วสงัขห์ยด เม็ดมะมว่งหมิพำนตค์ั่วโบรำณ 

น ้ำพรกิกุง้เสยีบ น ้ำพรกิสมนุไพร ปลำฉิง้ฉำ้ง ปลำหมกึ กุง้ สนิคำ้ OTOP เป็นตน้ เดนิทำง ไปชมสญัลกัษณ์ของ

เมอืงกระบี ่เขาขนาบน า้ ใหท้่ำนถำ่ยภำพเป็นทีร่ะลกึกับงำนศลิปะปดู ำยักษ์โดยมฉีำกหลังเป็นเขำขนำบน ้ำ ลาน
ปูด า หรือชือ่อย่ำงเป็นทำงกำรคอื "อนุสำวรียป์ูด ำ" ตัง้อยู่ทีท่่ำเรือขนำบน ้ำ จุดตรงน้ีเป็นจุดชมววิชัน้ดขีองเมอืง

กระบี ่เพรำะสำมำรถมองเห็นเขำขนำบน ้ำ ภูเขำสองลูกทีต่ัง้อย่ำงโดดเด่นรมิแม่น ้ำกระบี ่และเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิำกรรมปดู ำ จะม ี"อนุสำวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ ำถิน่ทีน่ี่ สำเหตทุีส่รำ้ง

อนุสำวรยีเ์ป็นรูปปดู ำและนกออกเพรำะทัง้สองสิง่น้ีถอืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึควำมอดุมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) 
บา่ย เดนิทำงสู ่สระมรกต ก ำเนิดมำจำกธำรน ้ำอุ่น ในผืนป่ำทีร่ำบต ่ำภำคใต ้เป็นน ้ำพุรอ้น มอีุณหภูมปิระมำณ 30-50 

องศำเซลเซยีส เป็นสระน ้ำสวยใสกลำงใจป่ำทีม่นี ้ำใส เป็นสเีขยีวอมฟ้ำ เปลีย่นสไีปไดต้ำมวันเวลำและสภำพแสง 

สระมรกตก ำเนิดมำจำกธำรน ้ำอุ่น ในผืนป่ำทีร่ำบต ่ำภำคใต ้เป็นน ้ำพุรอ้นลักษณะเป็นสระ น ้ำรอ้น 3 สระ ไดแ้ก่ 

สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้ำผดุ น ้ำใสเป็นสเีขยีวมรกต มอีณุหภมูปิระมำณ 30-50 องศำเซลเซยีส รอบๆ บรเิวณ

เป็นป่ำร่มรื่นเขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่ำสนใจ เดนิทำงสู่ น า้ตกรอ้น คลองท่อม unseen  Thailand เป็นธำร
น ้ำพุรอ้นผุด ขึน้มำจำกใตด้นิตำม ธรรมชำต ิมสีำรก ำมะถัน เจอืจำงเป็นสว่นประกอบ มอีุณหภูมพิอเหมำะตกลงมำ

ในแอง่ สำมำรถอำบน ้ำได ้บรเิวณ ธำรน ้ำตกรอ้นขนำดเล็ก ทีไ่หลลดหลั่นกันมำตำมธรรมชำต ิในน ้ำพุรอ้นประกอบ

ไปดว้ยแร่ธำตตุำ่งๆ ทีช่ว่ยใหผ้อ่น คลำยเชือ่วำ่สำมำรถบ ำบัดอำกำรไขขอ้อักเสบ ปวดหลัง และเกีย่วกับผวิหนังได ้

เดนิทำงสู ่King Kong Park จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่อง จ.กระบี ่ชมหุน่ฟำงคงิคองยักษ์ สดุยิง่ใหญ ่ทีจั่ดแสดง
ไวห้ลำกหลำยตัว รอตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วใหม้ำถำ่ยรูป จำกนัน้ สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ 
ทา่อากาศยานกระบี ่เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 
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17.35 น.  ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3224 

19.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

********************** 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทำง 
• ฉีดพ่นฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพัก 
• โต๊ะอำหำร มกีำรจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหำ่ง ใชช้อ้นกลำง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของทำงภำครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 
• บรกิำรหนำ้กำกอนำมัย-เจลแอลกอฮอล ์ทำ่นละ 1 ชดุ 

 
 

เงือ่นไขการจอง 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส ำเนำบัตรประชำชน ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 
• น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
• คำ่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทำ่น TRP อำจเป็น เตยีงเสรมิ 
หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม คำ่เขำ้ชม ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
• คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมตำมรำยกำรทีร่ะบสุ ำหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 
• เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
• คำ่ประกันอบุตัเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท ำ

ไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ำกัดทีม่กีำรตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์
จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภำพ ทำ่นสำมำรถสัง่ซือ้ประกันสขุภำพเพิม่ไดจ้ำกบรษัิทประกันทั่วไป 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพัก และคำ่ใชจ่้ำยสว่นตัว เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี เป็นตน้ 
ไมร่วมน ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งกำรช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทวัร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม รำคำ 480 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม รำคำ 510 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 25 กโิลกรัม รำคำ 650 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 30 กโิลกรัม รำคำ 1,020 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม รำคำ 1,260 บำท/เทีย่ว 

• คำ่ใชจ่้ำยและคำ่อำหำรทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ
• คำ่ประกันภัยธรรมชำต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภำพ 
• คำ่อำหำรส ำหรับทำ่นทีท่ำนเจ มังสวรัิต ิและหรอือำหำรส ำหรับมสุลมิ  
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• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 
มัดจ ำทำ่นละ 3,000 บำท/ทำ่น และช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 20 วัน 
(กำรไม่ช ำระเงนิค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิกำรจองหรอื
ยกเลกิกำรเดนิทำง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
*คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ่้ำยจ ำเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
• กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรขัน้ต ่ำ 9 ทำ่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่ำจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ ภัย

ธรรมชำต ิกำรเมอืง จรำจล ประทว้ง ค ำสัง่ของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• กำรควบคุมของทำงบรษัิท หรอืค่ำใชจ่่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญู

หำย ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 
• มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจำกมเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯก ำกับเทำ่นัน้ 
• รำคำดังกล่ำวขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตำมสภำวะค่ำเงนิบำทและคำ่น ้ำมันทีไ่มค่งที ่

กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว ้
• เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึ่ง หรือไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่

สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  
 


