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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – สนามบนิกระบี ่– คลองทอ่ม – สระมรกต – น า้ตกรอ้น – วดัมหาธาตุวชริมงคล 

– ลานปดู า – เกาะกลาง – ตลาดปดู า – อา่วนาง 

05.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์THAI VIETJET เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ 

07.10 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เที่ยวบนิที่ VZ340 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 25 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกระบี ่น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดักระบี ่โดยรถตู ้VIP  เมืองชายทะเลในฝัน งดงามดว้ยหาด

ทรายขาว น ้าทะเลใส ปะการังสวย ถ ้าโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกันเป็นมนตเ์สน่หท์ีส่รา้งความ

ประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (S&P BOX)  (1) 

 น าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกรอ้น คลองท่อม 

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของกระบี ่มลัีกษณะ

เป็นน ้าตกรอ้น อณุหภมูปิระมาณ 40 – 50 องศา

เซลเซยีล เป็นน ้ารอ้นทีซ่มึมาจากผวิดนิซึง่มป่ีา

ละเมาะปกคลมุอยู ่ตัวน ้าตกรอ้น มขีนาดเล็ก สงู

ประมาณ 5 เมตร ม ี3 ชัน้ แตท่ีพ่เิศษ คอื แตล่ะ

ชัน้ มแีอ่งลักษณะคลา้ยอ่างอาบน ้า ซึง่เกดิจาก

การก่อตัวของตะกอนหนิปูนในน ้ารอ้น ชัน้ละ 4 

– 5 อ่าง ลกึประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน ้ามสีาร

ก ามะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิ

พอเหมาะสามารถอาบน ้าและแชไ่ด ้เป็นสถานที่

ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปแช่น ้า หรือแช่เทา้เพื่อ

สขุภาพ 
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น าท่านเดนิทางสู ่สระมรกต ตัง้อยู่ในอ าเภอคลองท่อม มกี าเนดิมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้น มี

อุณหภูมปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน ้าสวยใสกลางใจป่าทีม่นี ้าใส เป็นสเีขยีวอมฟ้า เปลีย่นสไีปไดต้ามวันเวลา

และสภาพแสง สระมรกตก าเนดิมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้นลักษณะเป็นสระ น ้ารอ้น 3 สระ ไดแ้ก ่

สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้าผดุ น ้าใสเป็นสเีขยีวมรกต มอีณุหภมูปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส รอบๆ บรเิวณเป็นป่าร่มรืน่

เขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่าสนใจ 

 

 

 

 

 

บ่อน า้ผุด ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน ้าสีฟ้าอมน ้าเงนิ 

เป็นสระน ้าแร่ธรรมชาต ิดว้ยความมแีร่ธาตอิยู ่มาก และไดส้ะทอ้นแสงอยา่งทีเ่ห็น ตัง้อยู่

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน ้ าตามธรรมชาติขนาดเล็ก มี

ฟองอากาศทีผุ่ดขึน้มาเหนือน ้า ตลอดเวลา สนันษิฐานวา่เกดิจากน ้าทีซ่มึออกมาจากใต ้

ดนิ ท าใหท้ีแ่หง่นี้มนี ้าตลอดปีและไหลเป็นล าธารสูท่ีต่า่งๆ 
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กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารรมิธาร (2) 

บา่ย หลังจากนัน้น าท่านสู ่วดัมหาธาตุวชริมงคล ตัง้อยู่ทีบ่า้นบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลกึ จ.กระบี่ เดมิวัดแห่งนี้ชาวบา้นเรยีก

ขานว่า “วัดบางโทง” ซึง่ตัง้ตามชือ่หมู่บา้นที่ตัง้ ปัจจุบันวัดมหาธาตุวชริมงคล ถอืเป็นหนึง่ในสถานที่ส าคัญและแลนด์มาร์ค

ใหมข่องจังหวัดกระบี ่ดงึดดูใหช้าวพุทธศาสนกิชนและนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศแวะเวยีนเดนิทางมาชืน่ชมกัน

อย่างไม่ขาดสาย ส าหรับไฮไลทส์ าคัญของวัดแห่งนี้ก็คอื “พระมหาธาตุเจดยี”์ ที่ไดร้ับอทิธพิลมาจาก มหาเจดยีพ์ุทธคยา 

สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้ตรัสรู ้ในเมอืงคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ลานปูด า หรอืชือ่อย่างเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีป์ูด า" ตัง้อยู่ทีท่่าเรอืขนาบน ้า จุดตรงนี้เป็นจุดชมววิชัน้ดขีอง

เมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้า ภูเขาสองลูกทีตั่ง้อย่างโดดเด่นรมิแม่น ้ากระบี ่และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกระบี่

ดว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิากรรมปูด า จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ าถิน่ทีน่ี่ สาเหตุทีส่รา้งอนุสาวรยีเ์ป็นรูปปูด าและ

นกออกเพราะทัง้สองสิง่นี้ถอืเป็นสัตวท์ีแ่สดงถงึความอุดมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่ 

 

 

 

เขาขนาบน า้ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงกระบีอ่ยา่งหนึง่ อัน

เกดิจากเขาหนิปูนสองลูก ตัง้ตระหง่านขนาบแม่น ้ากระบีด่า้นหนา้ตัวเมือง ทีเ่ขาขนาบน ้านี้

นักท่องเทีย่วสามารถไปเที่ยวชมไดโ้ดยเชา่เรือหัวโทงซึง่เป็นเรือประมงในทอ้งถิน่ที่ท่าเรือ

เจา้ฟ้า 
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 น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเจา้ฟ้า ลอ่งเรอืชมบรรยากาศเขาขนาบน า้ เพือ่ไปรับประทานอาหารค ่าที ่เกาะกลาง 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นเกาะกลางซฟู้ีด (3) 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อา่วนาง  เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นจุดน่ังเรอืไปเทีย่วตามเกาะต่างๆ เชน่ ทะเลแหวก เกาะพพีี  

จะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยงของกระบี่ก็ว่าได ้เพราะฉะนั้นบรเิวณอ่าวนางจงึมีบรรยากาศที่คกึคัก เต็มไปดว้ยที่พัก 

รา้นอาหาร บรษัิทขายทัวร ์และนักทอ่งเทีย่วมากมาย ระหวา่งทีอ่อกเดนิทางจากลานปูด าไปยังอา่วนาง มสีญัญาณไฟจราจรทีเ่ป็น

ประตมิากรรมสดุแปลกแตแ่ฝงไปดว้ยความหมาย 

พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง ทา่เรอืนพรตันธ์ารา – เกาะเหลาลาดงิ (เกาะพาราไดซ)์ – เกาะผกัเบีย้ – หอ้งลากนู – เกาะหอ้ง – จดุชมววิ 360 องศา 

เกาะหอ้ง – ทา่เรอืนพรตันธ์ารา   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  

08.00 – 08.30 น. เดนิทางสูท่า่เรอืนพรตันธ์ารา  

  

09.00 น. ออกเดนิทางโดยเรอืเร็วสปีดโบท้น าท่านสู ่หมูเ่กาะหอ้ง ตัง้อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาต ิธารโบกขรณี ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นป่าเกาะแหง่

อันดามัน   

 น าท่านสู ่เกาะเหลาลาดงิ หรอื เกาะพาราไดซ ์หรอือกีชือ่เรยีกคอื เกาะละดงิ ตัง้อยู่ใน อุทยานแห่งชาตธิารโบกขรณี อ าเภอ

อ่าวลกึ จังหวัดกระบี ่เป็นเกาะขนาดเล็กๆ ทีม่ชีายหาดโคง้เวา้สวยงาม ซอ่นอยู่หลังหนิปูน ในเรือ่งของบรรยากาศนัน้ ก็ค่อนขา้ง

เงียบสงบ และมีความใสของน ้าทะเล ลงเล่นน ้าหรือจะนอนชลิๆ บนหาดทรายสขีาวก็ดไีม่แพกั้น ท าใหท้ี่นี่ถูกขนานนามว่าเป็น 

Paradise Island 
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เดนิทางสู ่เกาะผกัเบีย้ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางดา้นหลังของเกาะหอ้ง น ้าทะเลทีน่ี่ใสสะอาด เหมาะแกก่ารลงเล่นน ้าบรรยากาศ

เงยีบสงบร่มรืน่ ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ทีอ่ยู่รมิหาด เกาะผักเบีย้นี้ แมว้่าจะมแีนวชายหาดทีไ่ม่กวา้งมากนัก แต่ก็มหีาดทรายทีข่าว

สะอาดไม่แพ ้หาดอืน่ๆ เมื่อน ้าลงสันทรายที่เกาะผักเบีย้นี้จะปรากฏเป็นแนวยาวไปจนจรดอกีเกาะหนึ่ง ซึง่เรียกว่า เกาะผักเบีย้ 

เชน่กัน และสามารถเดนิถงึกันไดใ้นเวลาน ้าลงเต็มทีเ่ทา่นัน้ เพราะในเวลาทีน่ ้าขึน้ น ้าก็จะแยกเกาะผักเบีย้ออกเป็นสองเกาะน่ันเอง 

 

 

 

หลังจากนั้นน าท่านสู่ อ่าวหอ้งลากูน หอ้งโถงกวา้ง

กลางทะเล เกาะหอ้งเรียกอกีชือ่หนึ่งว่าเกาะเหลาบเิละ 

ทีเ่รอืสามารถแลน่เขา้ไปไดเ้มือ่น ้าขึน้ มทีางเขา้ออกทาง

เดียว โดยล่องเรือผ่านช่องผา ที่พาสู่หอ้งรโหฐาน 

ภายในมีป่าโกงกางนิดหน่อย และออ้มลอ้มดว้ยขุนเขา 

คลา้ยปากปล่องภเูขาไป ภายในน ้าทะเลใสครสิตันไม่ลกึ

มากสามารถว่ายเล่นได ้อีกทั้งยังไดพ้บกับฝูงปลา

หลากหลายสสีนั 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบกลอ่ง ณ เกาะหอ้ง (5) 

 หลังจากนัน้น าทา่นสู ่เกาะหอ้ง เกาะทีเ่งยีบสงบ บรกิารอาหารกลางวันแบบ กลอ่งปิกนกิ หลังรับประทานอาหารเสร็จแลว้ เชญิทุก

ทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย สมัผัสชายหาดทีไ่ดร้ับรางวัลชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เลน่น ้า ชมฝงูปลา พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

  

จุดไฮไลทข์องเกาะหอ้งแห่งใหม่คอื จุดชมววิ 360 องศา สรา้งไวบ้นยอดเขาหนิปูนฝ่ังทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ 

นักท่องเที่ยวสามารถเดินถึงจุดชมวิวนี้ เป็นบันไดเหล็ก (แนะน าตอ้งใส่รองเทา้เดินขึน้ เพื่อความปลอดภัยและไม่เจ็บเทา้ 

เนื่องจากเวลากลางวันแดดแรงกระทบกับบันไดเหล็กมีความรอ้นสูงและชัน) มีเสน้ทางตัง้แต่จุดเริม่ตน้จนถงึจุดสูงสุดรวม 239 

เมตร มบัีนไดรวม 419 ขัน้ ขึน้ไปยังความสงู 109 เมตร นับเป็นหอชมววิ 360 องศาทีส่งูที่สุด มจีุดพักระหว่างทาง 6 จุด จนถงึ

ลานบนสดุและมแีหง่เดยีวในฝ่ังอันดามัน เมือ่ถงึจุดสงูสดุของจุดชมุววิจะมองเห็นชายหาดของ เกาะหอ้ง และหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่ใน

ทะเลกระบีด่า้นตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่เกาะในเขตอุทยานแห่งชาตธิารโบกขรณี เช่น เกาะหลายาดงิ ยาลาฮูตัง เกาะผักเบี้ย 

เกาะกายา เกาะปากกา เกาะสะยาตาลงิ ฯลฯ 
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 หลังจากนัน้เดนิทางถงึทา่เรอืนพรัตนธ์ารา กลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT (6) 

พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม รา้นของฝากศรกีระบี ่– วดัถ า้เสอื – สนามบนิกระบี ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 

 น าทา่นเช็คเอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู ่รา้นของฝากศรกีระบี ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ ทัง้ ขนม

เตา้สอ้, น ้าพรกิรสเด็ด, ไตปลาแหง้, ของแหง้ตา่งๆ มากมาย 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัถ า้เสอื ชือ่วัดนัน้มขีอ้สนันษิฐานว่าเนื่องจากในอดตีเคยมเีสอือาศัยอยู ่และภายในถ ้ายังปรากฏ

หนิธรรมชาต ิเป็นรูปแบบของอุง้เทา้เสอื สว่นทีม่าของวัดนี้น่าจะมาจากพระธดุงคท์ีเ่ดนิทางจารกิไปเพือ่หาสถานทีว่เิวกในการ

ปฏบัิตธิรรม มาอาศัยอยู่ตามถ ้า และมชีาวบา้นทีศ่รัทธาตามมากราบไหวเ้ป็นจ านวนมาก จนกลายเป็นวัด(วัดถ ้าเสอื)ในเวลาตอ่มา 
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วัดแหง่นี้เป็นทีรู่จ้ักกันดใีนจังหวัดกระบีแ่ละจังหวัดใกลเ้คยีง ทัง้ความโดดเดน่ของวัดและชือ่เสยีงของ "หลวงพ่อจ าเนียร" เจา้

อาวาสวัดถ ้าเสอืทีม่ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธามาชา้นาน  สภาพโดยท่ัวไปของวัดถ ้าเสอืมลัีกษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ ้า มเีพงิผาและ

แหลง่ถ ้าธรรมชาต ิเชน่ ถ ้าคนธรรพ ์ถ ้าลอด ถ ้าชา้งแกว้ ถ ้าลกูธนู ถ ้าพระ เป็นตน้ ถ ้าบางแหง่ทีตั่ง้อยูใ่กลบ้รเิวณวัดยังสามารถใช ้

เป็นศนูยก์ลางการน่ังฌานของพระภกิษุและเหล่าอุบาสกิาไดอ้กีดว้ย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นครวักระบีน่อ้ย (8) 

 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

14.15 น. น าทา่นสู ่สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ343 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 15 

นาท)ี  

15.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 ้  ้
  ้  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 07 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

07 – 09 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

11 – 13 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

13 – 15 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

19 – 21 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

21 – 23 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

25 – 27 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

27 – 29 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

04 – 06 เมษายน 2564 

(วนัจกัร)ี 
13,999 4,000 

13 – 15 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 5,000 

14 – 16 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 5,000 

15 – 17 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 5,000 

22 – 24 เมษายน 2564 8,999 3,000 

24 – 26 เมษายน 2564 8,999 3,000 

13 – 15 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

15 – 17 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

23 – 25 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

27 – 29 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

29 – 31 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

ราคาต ัว๋เช็ค ณ วนัที ่14 ธนัวาคม 2563 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ 1,000 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้ง

ช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบนิไปและกลับ ชัน้ประหยัด รวมถงึภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน (ราคาต๋ัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาต๋ัว ณ วันที่ 14 

ธันวาคม 2563) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง ไมเ่กนิ 7 กโิล ตอ่ 1 ทา่น 

 คา่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตยีงเสรมิเท่านัน้ ) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ใน

การปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพ

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร 

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจากความผิดของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิติ 

อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทตอ่ทา่น / 4,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่ (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่า

ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% และหักคา่ใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมที่

พัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
 


