
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 20290 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ THAI SMILE ในเครือ STAR ALLIANCE 
ก าหนดการเดินทาง 

เดือนสิงหาคม  14-16 // 21-23 // 28-30 
เดือนกันยายน 04-06 // 11-13 // 18-20 // 25-27 
เดือนตุลาคม  02-04 // 09-11 // 10-12 // 11-13 // 23-25 // 30ต.ค.-01พ.ย. 
เดือนพฤศจิกายน 06-08 // 13-15 // 20-22 // 27-29 
เดือนธันวาคม 04-06 // 05-07 // 10-12 // 11-13 // 18-20 // 25-27 
   

 มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ช านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้ท้องถิ่นกระบี่  

 ท่ีพักมาตรฐาน สี่ ดาว ตั้งอยู่บริเวณอ่าวนาง 

 รถตู้ปรับอากาศแบบมาตรฐาน (เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทาง) พร้อมน้ าดื่มละขนมคอย
บริการ 

 เรือเร็ว (Speed Boat)ในการเท่ียวชมเกาะได้รับมาตรฐานจากการท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 

 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม  

 

วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – กระบี่ – เสน้ทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จ้ี 
         น้ าตกร้อน – สระมรกต - ท่าปอม คลองสองน้ า – ที่พักอ่าวนาง 

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 
4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบน
เคร่ือง 

07.50 น. ออกเดินทางสู่จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 2241 
09.10 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอคลองท่อม  

จากนั้นน าท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นท่ีราบต่ าผืนสุดท้ายของประเทศไทย
และเป็นป่าแห่งเดียวของโลกท่ีค้นพบนกแต้วแร้วท้องด า เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระ
มรกต  สระน้ าสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นก าเนิดจากตาน้ าใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึง
ท าให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ า เท่ียวชม น้ าตกร้อน  สายน้ าแร่ธรรมชาติท่ี
เกิดจากตาน้ าใต้พิภพ ไหลผ่านล าธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ าตกหินปูนเล็ก ๆ ท่ีน้ านั้นมีอุณหภูมิ
เพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพ่ือสุขภาพ ซึ่งท่ีนั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณา
เตรียมชุดเปล่ียนส าหรับลงเล่นน้ า) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารครัวริมธาร 
เมนู 1. แกงสม้ปลากะพงยอดมะพร้าว / 2. ปลากะพงทอดน้ าปลา / 3. น้ าพริกกุ้งสด / 4. ไก่บ้าน

ต้มขมิ้น, ตม้ย ากุ้ง / 5. ใบเหรียงผัดไข่, ผัดเห็ดสีส่หาย / 6. กุ้งผัดกะปิสะตอ / ข้าวสวย, ผลไม้
, น้ าดื่ม 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน้ า”  ตั้งอยู่ท่ี ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแล
ของ อบต.เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติท้ังในแง่
ของทางน้ าใต้ดินและพืชพรรณท่ีสามารถเติบโตได้ทั้งในน้ าและบนดิน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่าง
หนึ่งคือ รากไม้ให้ชวนมองอยู่ท่ัวไปตาม ริมตลิ่ง สองฝั่งคลองโดย รากของต้นไม้หลาย ประเภทจะ
ปรับตัว ด้วยการโผล่รากขึ้นมาหายใจ ส่วนใครท่ีอยากสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แห่ง
ป่าท่าปอมในความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจากการเดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนูชมความงาม 
ของคลองสองน้ าและ ป่าท่าปอมได้ ให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินกับธรรมชาติและความสวยงาม
ของธารน้ าที่ใส่ราวกับกระจก (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนส าหรับลงเล่นน้ า) จากนั้นน าท่านเดินทางเข้า
ท่ีพัก 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคารก้อยกุลากาสัย 
เมนู 1. ซีฟู้ด (หมึก, กุ้ง, หอย) / 2. ปลาเผา / 3. แกงสม้ปลากะพง / 4. กุ้งต้มกะทิยอดมะพร้าว  

/ 5. หอยแมลงภูน่ิวซีแลนด์อบซอส / 6. กุ้งผัดกะปิสะตอ (กุง้ใหญ่) / 7. ผดัเหมียงผัดไข่ / 8. 
น้ าพริกกุ้งเสียบ  
/ ข้าว, ผลไม้, น้ าดื่ม 

ที่พัก:  โรงแรมกระบี่ รีสอร์ทระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่สองของการเดินทาง(2)  ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม 
                                                    ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้ าพระนาง - ที่พักอ่าวนาง 

07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือ Speed Boat ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการด าน้ าตื้น 

(บริการเสื้อชูชีพและหน้ากาด าน้ าตื้น ท่านละ 1 ชุด) 
น าท่าน “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการด าน้ า
ชมปะการัง Snorkeling (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเคร่ืองดื่มบริการระหว่างท่องทะเลกระบี่) 
ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง 
สลับกับสีสันของดอกไม้ทะเล เรือเร็วน าคณะผ่านชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken 
Island เกาะท่ีเรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆเมื่อมองขึ้นไปแล้ว
คล้ายคอไก่ จากนั้นน าท่าน “ด าน้ าชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดด าน้ าที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของ
ทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ท่ัวไปกระจัดกระจายอยู่
ท่ัวผืนน้ าได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก 
บ่าย น าท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ 

เกาะหม้อ และเกาะทับ ท้ังสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเม่ือคลื่นพัดทรายมา
พบกันท่ีจุดนี้จึงท าให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะท้ังสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจม 
หายไปเมื่อน้ าขึ้นสูงเมื่อน้ าลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยก
ออกจากกันเป็นสามส่วน… 

หมายเหตุ: การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึ้นอยู่กับเวลาของน้ าข้ึนและน้ าลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามสภาพของระดับน้ าข้ึนและน้ าลง 

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดท่ีมีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่น
ชายหาด ว่ายน้ า นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ 
“ถ้ าพระนาง” ท่ีมีชื่อเสียงของกระบี่ 
จากนั้นเดินทางกลับท่ีพัก 

15.30 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านค้าและร้านกาแฟอยู่มากมาย 
อิสระทุกท่าน) 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคารวังทรายซีฟู้ด 
เมนู 1. ย าวังทราย / 2. ปลาเก๋าเกยตื้น / 3. กุง้ผัดมะขามเปียก / 4. ปูนิม่ผัดพริกไทด า / 5. ตม้ย า

รวมมิตร  
/ 6. แกงส้มปลากะพง / 7. ผัดผักรวมกุ้งสด / 8. ปลาอินทรีย์ทอดซีอิ้ว / 9. หอยชักตีน  
/ ข้าวเปล่า, ผลไม้รวม, น้ าดื่ม+น้ าแข็ง 

ที่พัก:  โรงแรมกระบี่ รีสอร์ทระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 



วันที่สามของการเดินทาง(3) กระบี ่– เกาะกลาง(Eco Tourism) – ช้อปปิ้งของฝาก 
                                                    เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองท่ีน่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ 

ผู้คนน่ารัก” น าท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนเจ้าฟ้า ท่านจะเห็นเขา
สองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ ากระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
กระบี่ จากนั้นน าท่านเก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูด า เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่าน
สามารถมองเห็น เขาขนาบน้ า ภูเขาสองลูกท่ีตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ ากระบี่ และเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูด า จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทรี นก
ประจ าถิ่นท่ีนี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูด าและนกออกเพราะท้ังสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ท่ีแสดง
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จากนั้นน าท่านลงเรือข้ามสู่ชุมชนเกาะกลาง (Ecotourism) เกาะเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่กลางแม่น้ ากระบี่ 
ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและปากแม่น้ าท่ีอุดมสมบูรณ์นับพันไร่ ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่อีก
โลกหนึ่งที่มีแต่ธรรมชาติ ความอบอุ่น และเป็นมิตรจากชาวบ้าน เป็นชุมชนท่ียังคงอนุรักษ์
วัฒนธรรมไว้ได้อย่างดีเย่ียม ชุมชนบ้านเกาะกลาง เป็นชุมชนท่ีมีความผูกพันธ์กับท้องทะเลมาอย่าง
ช้านาน จึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมได้ท่ีนี่อย่างไม่ยาก โดยมีกิจกรรมท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจ ก็อย่างเช่น การออกเรือไปดูวิถีชีวิตชาวประมง, การลอบป,ู การสักหอย การท าผ้าปาเต๊ะ, 
การท าเรือหัวโทงจ าลอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารขนาบน้ าวิวซีฟู้ด  
เมนู 1. ปลากะพงทอดสามรส, เผา / 2. ต้มย าทะเล / 3. หอยหวานผัดพริกเผา / 4. กุ้งผัดซอส

มะขาม  
/ 5. ปูด าผัดผงกะหรี่ / 6. ย าปลาหมึกไข่ / 7. ไข่เจียวปู, ไก่ผัดเม็ดมะม่วง / ข้าวสวย, น้ าดื่ม, 
ผลไม ้

13.00 น. ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองท่ี ร้านศรีกระบี่ ก่อนกลับกรุงเทพ   /  สมควรแก่เวลา น าคณะ
เดินทางสู่สนามบินกระบี่ 

19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 2250 
20.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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



*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการ
เดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอ านาจตัดสินใจ  ท้ังนี้จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

 

 
 

 
 
ค าขวัญประจ าจังหวัดกระบี่ 
ถิ่นหอยเก่า   เขาตระหง่าน   ธารสวย   รวยเกาะ   เพาะปลูกปาล์ม 
งามหาดทราย    ใต้ทะเลสวยสด     มรกตอันดามัน 
 
ต้นไม้ประจ าจังหวัดกระบี ่ 
ต้นทุ้งฟ้า เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 15 – 25 เมตร ลักษณะใบรูปไข่แกมรูปหอกกลับเป็นใบเดี่ยวยาวร
ประมาณ 20 ซม.กว้างประมาณ 7 ซม. ใบมียางสีขาว ลักษณะใบ เหมือนกับใบหูกวางแต่เล็กกว่า ลักษณะ
รูปทรงของต้นทุ้งฟ้า เป็นชั้นๆ เรือนยอดค่อนข้างโปร่ง ดอกสีขาวออกเป็นช่อตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง ผล เป็น
ฝักเมื่อแก่แตกบิดเป็นเกลียว เมล็ดเล็กมีพู่สีขาวปลิวได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 มไีกด์รับ ณ สนามบินกระบี่ 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 
ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว  
เพ่ิมท่านละ่ 

14-16 ส.ค. 63 9,900 9,900 9,400 1,800 
21-23 ส.ค. 63 10,900 10,900 10,400 1,800 
28-30 ส.ค. 63 10,900 10,900 10,400 1,800 
04-06 ก.ย. 63 10,900 10,900 10,400 1,800 
11-13 ก.ย. 63 10,900 10,900 10,400 1,800 
18-20 ก.ย. 63 10,900 10,900 10,400 1,800 
25-27 ก.ย. 63 10,900 10,900 10,400 1,800 
02-04 ต.ค. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
09-11ต.ค. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
10-12 ต.ค. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
11-13 ต.ค. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
23-25 ต.ค. 63 12,900 12,900 12,400 1,800 

30ต.ค.-01พ.ย. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
06-08 พ.ย. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
13-15 พ.ย. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
20-22 พ.ย. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
25-27 พ.ย. 63  11,900 11,900 11,400 1,800 
04-06 ธ.ค. 63 12,900 12,900 12,400 1,800 
05-07 ธ.ค. 63 12,900 12,900 12,400 1,800 
10-12 ธ.ค. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
11-13 ธ.ค. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
18-20 ธ.ค. 63 11,900 11,900 11,400 1,800 
25-27 ธ.ค. 63 12,900 12,900 12,400 1,800 

เพียง 8 ท่าน เท่านั้นออกเดินทาง 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ // กระบี่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ
1 ใบ น้ าหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถตู้น าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน   
3. โรงแรมท่ีพัก 2 คืน 4 ดาวระดับมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อท่ีระบุรายการ  
5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันจอง พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน 
(ท่ีสะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตั๋วเครื่องบิน , น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐาน
โอนเงิน 

2. ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่
ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 
บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันท าการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจ านวน 
50 % ของเงินท่ีลูกค้าได้ช าระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันท าการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ใดๆทั้งส้ินให้กับลูกค้า  

2. กรณีท่ีมีการจองต่ ากว่า 8 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินท่ีลูกค้าได้ช าระ
ไว้แล้วท้ังหมด  
 
 
 
 
 
 



***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า 

● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับล าดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

 
มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 

● ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 

● ท่ีนั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ) 

● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


