
 
 

 
 

 
บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ): ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ340 BKK(สวุรรณภมิู) – KBV(กระบี่) 07.10 – 08.35 

VZ343 KBV(กระบี่) – BKK(สวุรรณภมิู) 14.15 – 15.40 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง และถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 



 
 

 

DAY1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานกระบี่ – สระมรกต – บอ่น ้าผดุ – น ้าตกร้อน – ลานปู
ด า – ตลาดโต้รุง่ท่าเรอืเจ้าฟ้า                                                                                 (B/L/-)                                                                                                                                                                                                          

 
05.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET)

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากาก
อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.10  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานกระบี่ จงัหวดักระบี่ โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) เทีย่วบนิ
ที ่VZ340  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.35   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกระบี่ จงัหวดักระบี ่ 
09.00 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

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

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ต่ิมซ า 
น าท่านเดนิทางไปยงั สระมรกต เป็นสระน ้าธรรมชาตทิี่มคีวามสวยงาม มลีกัษณะเป็นบ่อหนิปูน น ้าใสสเีขยีว
มรกต ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาประ-บางคราม น ้าในสระมรกตสามารถเปลีย่นสี
ไปได้ตามวนัเวลาและสภาพแสง ซึ่งถือก าเนิดขึ้นมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าที่ราบต ่าภาคใต้ เป็นน ้าพุร้ อน
ลกัษณะเป็นสระน ้าร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน ้าผุด อุณหภูมขิองน ้าอยู่ที่ 30 -50 องศา
เซลเซียส ส่วน บ่อน ้าผดุ ซึ่งเป็นบ่อน ้าธรรมชาติ และเป็นต้นก าเนิดของสระมรกต อยู่ห่างจากสระมรกต
ประมาณ 500 เมตร ซึ่งบ่อแห่งน้ีจะเป็นน ้าสฟ้ีาอมน ้าเงนิ เป็นสระน ้าแร่ธรรมชาตเิน่ืองจากมแีร่ธาตทิีท่บัถมกนั
จ านวนมากเป็นเวลานาน บ่อน ้าผุดจงึเป็นแหล่งน ้าแร่เก่าแก่ และเกดิน ้าผุดขึน้มาเป็นระยะ สระมรกตถอืว่าเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบี่ และถือเป็นหน่ึงใน UNSEEN ประเทศไทย นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสระ
มรกต และ น ้าตกรอ้นในทรปิเดยีวกนั เน่ืองจากวา่ทัง้สองทีต่ ัง้อยูใ่กล้ๆ  กนั 



 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดินทางไปยงั น ้าตกร้อน  นับเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN  THAILAND อีกแห่งหน่ึงของ
จงัหวดักระบี ่ ใกล้ๆ กบัสระมรกต  เป็นอ่างอาบน ้าธรรมชาตกิลางป่ารองรบัสายน ้าตกทีไ่หลหลัน่ลงมาจากเนิน
เขา มลีกัษณะเป็นธารน ้าพุรอ้นผุดขึน้มาจากใต้ดนิตามธรรมชาต ิ มสีารก ามะถนั เจอืจางเป็นส่วนประกอบ มี
อุณหภูมพิอเหมาะ ในน ้าพุรอ้นประกอบไปดว้ยแรธ่าตุต่างๆ ทีช่่วยใหผ้่อน คลายเชื่อว่าสามารถบ าบดัอาการไข
ขอ้อกัเสบ ปวดหลงั และเกีย่วกบัผวิหนังได ้การเดนิทางกจ็ะตอ้งเดนิเทา้เขา้ไปอกี ประมาณ 400 เมตร กจ็ะถงึ
ตัวน ้ าตก ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระหว่างทางอาจพบกับหินรูปร่างหน้าตาประหลาดใต้น ้ าอีกด้วย 
นอกจากน้ียงัมมีบี่อกกัเกบ็น ้ารอ้นก่อน ทางเขา้น ้าตก นักท่องเทีย่วมักลงไปแช่น ้าเพื่อรกัษาสุขภาพ และความ
สบายตวั  มอีุณหภูมปิระมาณ 40-50 องศา 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ลานปดู า หรอืชื่ออยา่งเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีป์ดู า" ตัง้อยู่ทีท่่าเรอืขนาบน ้า จุดตรงน้ีเป็น
จุดชมววิชัน้ดขีองเมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเหน็เขาขนาบน ้า ภูเขาสองลูกทีต่ ัง้อย่างโดดเด่นรมิแมน่ ้ากระบี ่



 
 

และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกระบีด่ว้ย ใกล้ๆ กบัประตมิากรรมปดู า จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนก
ประจ าถิน่ทีน่ี่ สาเหตุทีส่รา้งอนุสาวรยีเ์ป็นรปูปดู าและนกออกเพราะทัง้สองสิง่น้ีถอืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอุดม
สมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่

 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า บนถนนคงคา บรเิวณท่าเทยีบเรอืเจา้ฟ้า แหล่งรวมของกนินานา
ชนิดของตวัเมอืงจงัหวดักระบี ่สถานทีท่ีไ่ม่ว่าจะเป็นนักท่องเทีย่วชาวไทย ชาวต่างชาต ิรวมทัง้คนพืน้ทีเ่องกย็งั
นิยมมาหาของกนิอรอ่ยๆ กนัทุกค ่าคนื  

ค ่า อิสระอาหารค า่ ณ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GREEN HOUSE HOTEL จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า 
 
DAY2  ด าน ้าชมความงาม เกาะสิมิลนั – เสมด็นางชี                                                   (B/L/-)                        
05.30  เดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืทบัละมุ จงัหวดัพงังา 
เชา้ รบัประทานอาหารว่าง (ชา กาแฟ โอวนัติน เบเกอร่ี) 
09.00 น าท่านออกเดนิทางไปยงั หมู่เกาะสิมิลนั เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแหง่ทอ้งทะเลอนัดามนั กบัเรอื SEA STAR 

ด าน ้าจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการงัหลากสสีนัที่เกาะ 5 หรอื เกาะ 6 (ขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศแต่ละวนั) ใชเ้วลาด าน ้าจุดน้ีประมาณ 40 นาท ี



 
 

 
11.45 เดนิทางถงึเกาะ 4 (เกาะเมีย่ง) ท่านสามารถเล่นน ้าไดท้ีห่น้าชายหาดทีม่หีาดทรายสขีาวละเอยีด น ้าทะเลสฟ้ีาใส 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร แบบปิกนิก  บนอุทยานหมเูกาะสมิลินั หรอืเกาะ 4 ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัอาหารกลางวนั

แสนอรอ่ย 
13.00 ออกเดนิทางจากเกาะ 4 ส าหรบัช่วงบ่าย ด าน ้าตื้นจุดที ่2 เกาะบาง ู(เกาะ 9) ทีค่รสิต์มาสพอยท(์CHRISTMAS 

POINT) จุดไฮไลทข์องนักด าน ้าตื้นที่มปีะการงัที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสสีนัสวยงาม หรอื
เกาะ 7 ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศแต่ละวนั  

14.15 เดนิทางต่อไปยงัเกาะแปดหรอืเกาะสมิลินั หรอืจุดเด่นของเกาะน้ีคอื โดนัลดคัเบย ์(DONALD DUCK BAY) ซึ่ง
จุดน้ีท่านจะไดพ้กัผอ่นบนชายหาด เล่นน ้า, ถ่ายรปู หรอืปีนจุดชมววิบนหนิเรอืใบซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของหมูเ่กาะสิ
มลินัใครมาสมิลินัไมถ่่ายรปูจุดน้ีถอืวา่พลาดมาก 



 
 

 
15.30  เดินทางกลับ ท่าเรือส่วนตัวของซีสตาร์ ทับละมุ พร้อมเมื่อถึงท่าเรือการต้อนรับทุกท่านด้วย เครื่องดื่ม

หลากหลายชนิด อาหารวา่ง สม้ต ารสเดด็ ไก่ทอด ไอศกรมี  
หมายเหตุ : แพคเกจการด าน ้าชมความสวยงามของปะการงั ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 

กรณไีมส่ามารถด าน ้าได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้่วงหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยใน
ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้น้ีเพือ่ค านึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

เยน็  น าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิ เสมด็นางชี จุดชมววิที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยความงาม ตัง้อยู่ที่บ้านหนิร่ม ต.คลอง
เคยีน อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา ทีน่ี่จะท าใหไ้ดส้มัผสักบัจุดชมววิทีต่ ัง้อยู่บนยอดเนินเขามองเหน็ภาพความสวยงาม
ของธรรมชาต ิ 

 
ค ่า อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GREEN HOUSE HOTEL จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า 



 
 

 

DAY3 บา้นต้นไม้ คาเฟ่– วดัถ า้เสือ – ท่าอากาศยานกระบี่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                  (B/-/-)                                                                                                                     
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  
น าทา่นไปถ่ายรปูสดุชลิ บา้นต้นไม้ คาเฟ่ (BAAN TON MAI CAFE’ KRABI) แลนดม์ารค์อกีแหง่ของเมอืงกระบี ่
ภายในรา้นมทีีน่ัง่และมุมถ่ายรปูเยอะมากๆ ทีน่ัง่มหีลายจุด ในหอ้งแอรด์า้นบน ทีน่ัง่รมิสระน ้า ทีน่ัง่ในสวน ทีน่ัง่
รมิล าธาร ทีน่ัง่บนบา้นต้นไม ้แต่ละจุด ตกแต่งน่ารกั บรรยากาศน่า เป็นคาเฟ่ทีส่ามารถอยู่ร่วมกบัธรรมชาตไิด้
อยา่งลงตวั ราคาไมแ่พง และยงัมอีาหารใหเ้ลอืกหลากหลายอกีดว้ย (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 
น าทา่นไหวพ้ระ กนิลมชมววิ ณ วดัถ า้เสือ เหตุทีไ่ดช้ื่อว่า ถ ้าเสอื เพราะวา่บรเิวณถ ้าดา้นหน้าของทวิเขาอ่าวลูก
ธนูหรอืทีเ่รยีกว่า เขาแกว้ เคยมเีสอืโคร่งขนาดใหญ่อาศยัอยู่และภายในถ ้ายงัปรากฏหนิธรรมชาตเิป็นรปูอุง้เทา้
เสอื สภาพโดยทัว่ไปมลีกัษณะเป็นสวนป่า แวดลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญ่อายุนบัรอ้ยปีในหุบเขาครีวีงศ ์และเนื่องจากมี
เขาลอ้มอยู่ทุกดา้น จงึมถี ้าเลก็ ถ ้าน้อยอยู่มากมาย เช่น ถ ้าคนธรรพ ์ถ ้าลอด ถ ้าชา้งแกว้ ถ ้าลูกธนู ถ ้าพระ เป็น
ต้น บรเิวณน้ีนอกจากเป็นที่ตัง้ของวดั ยงัเป็นแหล่งโบราณคดทีี่ส าคญัถึงสองสมยัคอื สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ 
และสมยัแรกเริม่ประวตัศิาสตร ์มกีารขดุพบเครือ่งมอืหนิ เศษภาชนะดนิเผา พระพมิพด์บิ เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงั
มเีสน้ทางเดนิป่า และเสน้ทางขึน้จุดชมววิบนยอดเขา ไปตามบนัไดสงู 1,272 ขัน้ดว้ย  

 
ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานกระบี่ จงัหวดักระบี ่



 
 

14.15  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสายการบินสายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET)
เทีย่วบนิที ่VZ343 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

15.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 
06 - 08 มกราคม 2564 8,999 2,000 
10 – 12 มกราคม 2564 9,999 2,000 
13 – 15 มกราคม 2564 9,999 2,000 
16 – 18 มกราคม 2564 10,999 2,000 
20 – 22 มกราคม 2564 9,999 2,000 
22 – 24 มกราคม 2564 10,999 2,000 
24 – 26 มกราคม 2564 9,999 2,000 
26 – 28 มกราคม 2564 9,999 2,000 

01 – 03 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 
03 – 05 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 
07 – 09 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 
16 – 18 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 
19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 10,999 2,000 
22 – 24 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 
26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 11,999 2,000 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2564 10,999 2,000 
28 กมุภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2564 9,999 2,000 

06 – 08 มีนาคม 2564 10,999 2,000 
09 – 11 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
14 – 16 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
16 – 18 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
18 – 20 มีนาคม 2564 9,999 2,000 



 
 

21 – 23 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
24 – 26 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
26 – 28 มีนาคม 2564 10,999 2,000 
04 – 06 เมษายน 2564 11,999 2,000 
08 – 10 เมษายน 2564 9,999 2,000 
18 – 20 เมษายน 2564 9,999 2,000 
21 – 23 เมษายน 2564 9,999 2,000 
24 – 26 เมษายน 2564 10,999 2,000 
25 – 27 เมษายน 2564 9,999 2,000 
27 – 29 เมษายน 2564 9,999 2,000 

 
**ไมม่รีาคาเดก็ ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุา

แจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  
- ถ้าหากมีผู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

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

สนามบนิและคา่ภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว
ใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 



 
 

- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าใน

วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ 
นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จ านวน เทา่นัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้
ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 
 
 



 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบ
ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   



 
 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั
จุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเน่ืองจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ทา่นจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 
 


