
 
 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ   

18.00 น. พรอ้มกัน ณ ปั๊มน ำ้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิำวด ีตรงขำ้มมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และมัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณำเผือ่เวลำในกำรเดนิทำงมำยงัจุดนดัหมำย เนือ่งจำกรถออกเดนิทำงตำมเวลำทีก่ ำหนด หำกทำ่นเดนิทำง

มำไม่ทนัเวลำ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำใชจ้่ำยเนือ่งจำกเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั) 

 

 

 

19.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดักระบี ่โดยรถตู ้VIP (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 11 ชัว่โมง) เมอืงชายทะเลในฝัน งดงาม

ดว้ยหาดทรายขาว น ้าทะเลใส ปะการังสวย ถ ้าโตรกชะโงกผา และหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่ 130 เกาะ รวมกันเป็นมนตเ์สน่หท์ี่

สรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

 

วนัทีส่อง กระบี ่– คลองทอ่ม – สระมรกต – น ำ้ตกรอ้น – เมอืงกระบี ่– ลอ่งเรอืชมบรรยำกำศเขำขนำบน ำ้ – ตลำดคลอง

วำน ๒๕๖๕ – ลำนปดู ำ – อำ่วนำง       

07.00 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดักระบี ่ใหอ้สิระทา่นท าภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เดนิทางตอ่  

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ รำ้นรำชรสติม่ซ ำ เมนูพเิศษ ติม่ซ ำ (1) 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สระมรกต ตัง้อยูใ่นอ าเภอคลองท่อม มกี าเนดิมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้น มี

อุณหภูมปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน ้าสวยใสกลางใจป่าที่มนี ้าใส เป็นสเีขยีวอมฟ้า เปลีย่นสไีปไดต้ามวัน



 
เวลาและสภาพแสง สระมรกตก าเนดิมาจากธารน ้าอุน่ ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้นลักษณะเป็นสระ น ้ารอ้น 3 สระ 

ไดแ้ก ่สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้าผุด น ้าใสเป็นสเีขยีวมรกต มอีุณหภูมปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส รอบๆ บรเิวณ

เป็นป่าร่มรืน่เขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่าสนใจ 

 

 

 

 

บอ่น ำ้ผุด ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน ้าสฟ้ีา

อมน ้าเงนิ เป็นสระน ้าแร่ธรรมชาต ิดว้ยความมแีร่ธาตอิยู ่มาก และไดส้ะทอ้น

แสงอย่างที่เห็น ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน ้า

ตามธรรมชาติขนาดเล็ก มีฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาเหนือน ้ า ตลอดเวลา 

สันนิษฐานว่าเกดิจากน ้าที่ซมึออกมาจากใตด้นิ ท าใหท้ี่แห่งนี้มีน ้าตลอดปี

และไหลเป็นล าธารสูท่ีต่า่งๆ 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่น ำ้ตกรอ้น คลองทอ่ม เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของกระบี ่มลัีกษณะเป็นน ้าตกรอ้น อณุหภมูปิระมาณ 

40 – 50 องศาเซลเซยีล เป็นน ้ารอ้นทีซ่มึมาจากผวิดนิซึง่มป่ีาละเมาะปกคลุมอยู่ ตัวน ้าตกรอ้น มขีนาดเล็ก สงูประมาณ 5 

เมตร ม ี3 ชัน้ แต่ทีพ่เิศษ คอื แต่ละชัน้ มแีอ่งลักษณะคลา้ยอ่างอาบน ้า ซึง่เกดิจากการกอ่ตัวของตะกอนหนิปูนในน ้ารอ้น 



 
ชัน้ละ 4 – 5 อ่าง ลกึประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน ้ามีสารก ามะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมพิอเหมาะสามารถ

อาบน ้าและแชไ่ด ้เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมไปแชน่ ้า หรอืแชเ่ทา้เพือ่สขุภาพ 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเจา้ฟ้า ลอ่งเรอืชมบรรยำกำศเขำขนำบน ำ้ เพือ่ไปรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 

เขำขนำบน ำ้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงกระบีอ่ยา่งหนึง่ อันเกดิจากเขาหนิปนูสองลกู ตัง้ตระหง่านขนาบ

แมน่ ้ากระบีด่า้นหนา้ตัวเมอืง ทีเ่ขาขนาบน ้านี้นักท่องเทีย่วสามารถไป

เที่ยวชมไดโ้ดยเช่าเรือหัวโทงซึง่เป็นเรือประมงในทอ้งถิน่ที่ท่าเรือ

เจา้ฟ้า 

 

 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นกระชงัววิซฟู้ีด (2) 

 

บำ่ย บรเิวณรา้นกระชังววิซฟีู้ ดยังมีรา้น ตลำดรำ้นคำ้ผลติภณัฑช์ุมชน O-top คลองวำน พ.ศ 2565 อกีจุดนึงที่พาชวน

เช็คอนิ กับวถิชีาวบา้นทีเ่รยีบง่าย รมิโคง้น ้า บรรยากาศรมิเล ในสว่นของรา้นคา้ชมุชน เราไดส้นับสนุนผลติภัณฑแ์ละงาน



 
ฝีมอืของคนในชุมชนมาจัดจ าหน่าย เพือ่เป็นอกีช่องทางในการสรา้งรายไดใ้หกั้บคนในชมุชน พรอ้มดว้ยววิทวิทัศน์ที่หนี

ความวุน่วายในเมอืงมาสมัผัสรมิป่าโกงกาง หลังจากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืกลับทา่เรอืเจา้ฟ้า 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ลำนปดู ำ หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีป์ูด า" ตัง้อยูท่ีท่า่เรอืขนาบน ้า จุดตรงนี้เป็นจุดชมววิชัน้

ดขีองเมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้า ภเูขาสองลกูทีตั่ง้อยา่งโดดเดน่รมิแม่น ้ากระบี ่และเป็นสญัลักษณ์ของ

เมอืงกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิากรรมปดู า จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ าถิน่ทีน่ี่ สาเหตทุีส่รา้งอนุสาวรยี์

เป็นรูปปดู าและนกออกเพราะทัง้สองสิง่นี้ถอืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่ 

 

 



 
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อ่ำวนำง  เป็นชายหาดที่มีชือ่เสยีง และเป็นจุดน่ังเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ เช่น ทะเลแหวก 

เกาะพพี ี จะเรยีกว่าเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่งของกระบีก็่ว่าได ้เพราะฉะนัน้บรเิวณอ่าวนางจงึมบีรรยากาศทีค่กึคัก เต็ม

ไปดว้ยที่พัก รา้นอาหาร บรษัิทขายทัวร์ และนักท่องเที่ยวมากมาย ระหว่างที่ออกเดนิทางจากลานปูด าไปยังอ่าวนาง มี

สญัญาณไฟจราจรทีเ่ป็นประตมิากรรมสดุแปลกแตแ่ฝงไปดว้ยความหมาย 

   

มนุษยโ์บรำณ จากการขุดพบซากฟอสซลิกรามบนดา้นขวาพรอ้มฟัน 5 

ซี ่และกรามดา้นล่างขวา พรอ้มฟัน 2 ซี ่ณ เหมืองถ่านหนิลกิไนท ์อ าเภอเหนือ

คลอง จังหวัดกระบี ่ไดน้ ามาสูก่ารบันทกึประวัตศิาสตรห์นา้ใหม่ของจังหวัดกระบี่

ว่าเป็นแหล่งก าเนดิของมนุษยเ์อเชยีเป็นชิน้สว่นของมนุษยโ์บราณทีม่อีายุถงึ 35 

ลา้นปี มชีือ่ว่า “สยามโมพเิทคัส อโีอซนัีส” จัดอยู่ในสายพันธุ ์“โฮมนิดิส ์หรอื โฮ

มนิอยด”์ 

    

   

 

   นกอนิทรทีะเล หรือนกออกขึน้มาเพื่อเป็นการรณรงค์ใหป้ระชาชน

ชว่ยกันอนุรักษ์นกอนิทรีทะเล หรอืนกออกใหอ้าศัยอยู่คู่เขาขนาบน ้าและอยู่คู่เมือง

กระบี ่อกีทัง้ยังเป็นสัญลักษณ์วสิัยทัศน์ของผูบ้รหิารเทศบาลเมืองกระบี ่คอื บนิให ้

สงู มองใหไ้กล ไปใหถ้งึ 

 

 

 

 เสอืเขีย้วดำบ สรา้งเพือ่ใหอ้นุชนรุ่นหลังไดม้คีวามรูเ้กีย่วกับสัตวด์กึด าบรรพ์ทีเ่คย

มีในจังหวัดกระบี ่สือ่ใหเ้ห็นว่าพื้นที่เมอืงกระบีนั่น้มเีสอืโคร่งและเสอืด า มากกว่า

ประชากรกระบี ่เมื่อ 80 ปี ที่แลว้ อกีทัง้ยักเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวอีกทาง

หนึง่ 

 

 

ชำ้งชูกระบี ่กระบีเ่คยจับชา้งเผอืก (ชา้งส าคัญ) คู่พระบารมชีา้งแรกของ

รัชกาลที ่9 เมือ่ปี พ.ศ. 2497 ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลย

เดชเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2502 เวลา 16.40 น. พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลเดชฯ ไดท้รง

โปรดเกลา้ฯ ใหม้กีารสมโภชขึน้ระวางชา้งเผอืกประจ ารัชกาล และพระราชทานาม

ว่า “พระเศวตอดุลเดชพาหล ภูมพิลนวนาถบารมี ทุตยิเศวตกรีกมุทพรรโณภาส 

สรรพมงคลลักษณเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิต

บญุญาธกิาร ปรมนิทรพติรสารศักดเิลศิฟ้า” 

 



 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรวงัทรำยซฟู้ีด (3) 

 

พกัที ่ AONANG ORCHID RESORT หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม หำดนพรตันธ์ำรำ หมู่เกำะพพี ี– ด ำน ำ้ 4 เกำะ (เกำะปอดะ, เกำะไก่, เกำะทบั, เกำะหมอ้, หำดไร่เลย,์ ถ ำ้พระ

นำง)   

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

 

 เดนิทางสูท่ำ่เรอืหำดนพรตันธ์ำรำ – หมูเ่กำะพพี ี 

ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสันทรายที่เชื่อมติดต่อกันระหว่าง เกาะทับ และเกาะไก่ (ทะเลแหวก) เล่นน ้าดูปะการัง

ทา่มกลางฝงูปลามากมายหลายชนดิทีเ่กาะไกแ่ละเกาะปอดะ 

 

 

 

เกำะปอดะ มชีายหาดลอ้มรอบทัง้สามดา้นยกเวน้ทางดา้นทศิตะวันตกซึง่เป็นดา้นที่รับ

คลืน่ดา้นนี้เป็นหนา้ผาหนิ สงู ชนัชาดหาด ดา้นหนา้เกาะหาดทรายทีข่าวละเอยีด น ้าทะเลใส

ถงึแมจ้ะอยู่ไม่ไกลจากฝ่ัง นักท่องเทีย่ว นยิม แวะ ขึน้เกาะเพือ่ไปพักผ่อนเดนิเล่น ชาดหาด

และเล่นน ้า ถงึแมเ้กาะนี้จะเป็นเกาะเอกชนแต่เป็นเอกชนใจดไีมเ่ก็บค่าธรรมเนียมคา่ขึน้เกาะ 

ดังนัน้นักท่องเที่ยวที่ข ึน้ ไปเทีย่วจงึควรช่วยกันรักษาความสะอาด เกาะปอดะ เกาะทีม่หีาด

ทรายขาวละเอียด นุ่มเทา้ น ้าทะเลสีฟ้าใส เหมาะกับการมาเที่ยว พักผ่อน และเล่นน ้า

มากกวา่ทีจ่ะมาด าน ้าชมปะการัง 

 



 
 

เกำะไก ่เป็นหนึง่ในสามของเกาะทีเ่ชือ่มกัน เรยีกวา่ทะเลแหวก แหลง่ทอ่งเทีย่วกระบีอั่นโดง่ดัง เกาะไกเ่ป็นจุดด า

น ้าทีส่ าคัญของทัวร ์4 เกาะ กระบี ่ทีบ่รเิวณเกาะไกน่ี้ท่านสามารถด าน ้าตืน้ดูปะการัง ใหอ้าหารปลา และตืน่ตาตืน่ใจกับ

เกาะทีด่า้นปลายสดุมหีนิแหลมสงูขึน้ไปมองดแูลว้มลีักษณะคลา้ยคอไก ่ดา้นหนา้ของเกาะไกจ่ะม ีเกำะทบั และ เกำะ

หมอ้ เป็นอกีสองเกาะทีเ่ชือ่ต่อกับเกาะไก ่สามารถเดนิขา้มสันทรายในชว่งน ้าทะเลลดลง เพือ่เยีย่มชม ใหอ้าหารปลา 

หรอืถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึไวไ้ด ้ 

 

 

เกำะทบั-เกำะหมอ้ เป็นเกาะเล็กๆทีใ่กลกั้นอันไดแ้ก ่เกาะทับ เกาะไก ่

และเกาะหมอ้ หนา้หาดทรายเฉพาะดา้นใตต้่อกับแนวสันทรายของเกาะปอ

ดะนอก แมจ้ะเป็นหาดทรายเล็กๆ แต่มีเม็ดทรายละเอยีดและขาวมาก น ้า

ทะเลใส 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรบนเกำะไก ่ 

บำ่ย   เดนิทางชมหาดพระนาง และสักการบูชาโต๊ะนาง ซึง่เป็นทีนั่บถือของชาวบา้นพรอ้มชมหนิงอกหนิยอ้ยทีถ่ ้าพระนาง หรอื

พักผอ่นตามอัธยาศัยบรเิวณหาดไร่เลย ์และหาดพระนาง 

 

http://www.krabiview.com/th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%81.html
http://www.krabiview.com/th/%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-4-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88.html
http://www.krabiview.com/th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%ad.html


 
 

 

 

 

หำดถ ำ้พระนำง หรือ อ่าวถ ้าพระนาง เป็นชายหาดที่สวยงามของ

จังหวัดกระบี ่มีววิภูเขาหนิปูน และ หนา้ผา เดนิไปสุดทางจะเจอกับถ ้าที่

รายลอ้มดว้ยทรายขาวและน ้ าทะเลใส ช่วงกลางวันจึงเต็มไปดว้ย 

นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิทีห่าดถ ้าพระนาง เหมาะกับการ

เล่นน ้า หรอืท ากจิกรรมชายหาดต่างๆ เชน่ ปืนหนา้ผา อาบแดด พายเรอื

คายัค ดพูระอาทติยต์ก 

 

 

  หลังจากนัน้เดนิทางถงึทา่เรอืหาดนพรัตนธ์ารา – หมูเ่กาะพพี ีกลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

ค ำ่ อำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  (5) 

 

พกัที ่ AONANG ORCHID RESORT หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่  รำ้นของฝำกจีอ้อ – วดัถ ำ้เสอื – กรงุเทพฯ  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 



 
 

08.00 น. น าทา่นเช็คเอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู ่รำ้นของฝำกจีอ้อ  

 เดนิทางถงึ รำ้นของฝำกจีอ้อ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ ทัง้ ขนมเตา้สอ้, น ้าพรกิรสเด็ด, ไตปลาแหง้,  

 ของแหง้ต่างๆ มากมาย 

 เดนิทางสู ่ วดัถ ำ้เสอื ชือ่วัดนัน้มขีอ้สนันษิฐานว่าเนื่องจากในอดตีเคยมเีสอือาศัยอยู ่ และภายในถ ้ายังปรากฏหนิธรรมชาต ิ

เป็นรูปแบบของอุง้เทา้เสอื สว่นทีม่าของวัดนี้น่าจะมาจากพระธดุงคท์ีเ่ดนิทางจารกิไปเพือ่หาสถานทีว่เิวกในการปฏบัิตธิรรม 

มาอาศัยอยูต่ามถ ้า และมชีาวบา้นทีศ่รัทธาตามมากราบไหวเ้ป็นจ านวนมาก จนกลายเป็นวัด(วัดถ ้าเสอื)ในเวลาตอ่มา วัด

แหง่นี้เป็นทีรู่จ้ักกันดใีนจังหวัดกระบีแ่ละจังหวัดใกลเ้คยีง ทัง้ความโดดเดน่ของวัดและชือ่เสยีงของ "หลวงพ่อจ าเนียร" เจา้

อาวาสวัดถ ้าเสอืทีม่ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธามาชา้นาน  สภาพโดยท่ัวไปของวัดถ ้าเสอืมลัีกษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ ้า มเีพงิผา

และแหลง่ถ ้าธรรมชาต ิเชน่ ถ ้าคนธรรพ ์ถ ้าลอด ถ ้าชา้งแกว้ ถ ้าลกูธนู ถ ้าพระ เป็นตน้ ถ ้าบางแหง่ทีต่ัง้อยูใ่กลบ้รเิวณวัดยัง

สามารถใชเ้ป็นศนูยก์ลางการน่ังฌานของพระภกิษุและเหล่าอุบาสกิาไดอ้กีดว้ย 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรโกตงุ (7) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

23.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

 



 

 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2 – 3 ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

03 – 06 กนัยำยน 2563 8,999 1,500 

10 – 13 กนัยำยน 2563 8,999 1,500 

17 – 20 กนัยำยน 2563 8,999 1,500 

24 – 27 กนัยำยน 2563 8,999 1,500 

01 – 04 ตลุำคม 2563 8,999 1,500 

08 – 11 ตลุำคม 2563 8,999 1,500 

10 – 13 ตลุำคม 2563 8,999 1,500 

15 – 18 ตลุำคม 2563 8,999 1,500 

22 – 25 ตลุำคม 2563 8,999 1,500 

 

** อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่ว
ชำวตำ่งชำต ิมสีว่นตำ่งเพิม่ 1,000 บำท** 

 
***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 400 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 – 8 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ ** ในกรณีทีลู่กคำ้เดนิทำงไมถ่งึ 6 ทำ่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทำง 
ลูกคำ้จะตอ้งช ำระคำ่สว่นตำ่งเพิม่เตมิ กรณุำตดิตอ่สอบถำมเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมหีอ้งพัก  3 ท่าน Triple 

วา่ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์เป็นจ ำนวน 1,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่

ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

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

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

 

 


