
 
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 20884 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) 
VZ342 BKK (สุวรรณภูมิ) - KBV (กระบี่) 12.20 – 13.45 

VZ345 KBV (กระบี่) - BKK (สุวรรณภูมิ) 21.20 – 22.45 

**ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 



DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติกระบี่ - วัดถ้้าเสือ – ลานปูด้า -  ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า                                                                                                                                         
10.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า         
และมัคคุเทศก์คอยให้ค้าแนะน้ามาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท้าการ
เช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง* 

12.20  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย สายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ342 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาท ี**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

13.45   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ หลังจากทุกท่านรับสัมภาระเรียบร้อย 
น าท่าน ไหว้พระ กินลมชมวิว ณ วัดถ้้าเสือ เหตุที่ได้ชื่อว่า ถ้ าเสือ เพราะว่าบริเวณถ้ าด้านหน้าของทิวเขาอ่าวลูกธนูหรือที่

เรียกว่า เขาแก้ว เคยมีเสือโคร่งขนาดใหญ่อาศัยอยู่และภายในถ้ ายังปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปอุ้งเท้าเสือ สภาพ
โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นสวนป่า แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีในหุบเขาคีรีวงศ์ และเนื่องจากมีเขาล้อมอยู่ทุก
ด้าน จึงมีถ้ าเล็กถ้ าน้อยอยู่มากมาย เช่น ถ้ าคนธรรพ์ ถ้ าลอด ถ้ าช้างแก้ว ถ้ าลูกธนู ถ้ าพระ เป็นต้น บริเวณนี้นอกจาก
เป็นที่ตั้งของวัดยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญถึงสองสมัยคือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์  
มีการขุดพบเครื่องมือหิน เศษภาชนะดินเผา พระพิมพ์ดิบ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินป่า และเส้นทางขึ้นจุด
ชมวิวบนยอดเขา ไปตามบันไดสูง 1,272 ขั้นด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน เดินทางสู่ ลานปูด้า หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูด า" ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ า จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดี
ของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ า ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ ากระบี่ และเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูด า จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทรี นกประจ าถิ่นที่นี่ สาเหตุที่
สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูด าและนกออกเพราะท้ังสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



น าท่าน เดินทางสู่ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า บนถนนคงคา บริเวณท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า แหล่งรวมของกินนานาชนิดของตัวเมือง
จังหวัดกระบี่ที่ใครๆ ต่างก็มักพูดติดปากเป็นค าสั้นๆ ว่า “ตลาดโต้รุ่ง” แต่ถ้าจะให้เรียกกันแบบระบุชื่อลงไปชัดๆ ก็ต้อง
เรียกกันว่า “ตลาดโต้รุ่งท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า” สถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมทั้งคนพ้ืนที่
เองก็ยังนิยมมาหาของกินอร่อยๆ กันทุกค่ าคืน จากท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า ในเวลากลางวันที่ เนืองแน่นไปด้ วย                    
บรรดานักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติที่มา โดยสารเรือเช่าไปท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆ ของจังหวัดกระบี่                  
เมื่อได้เวลาเย็นย่ าลมพัดเย็นสบาย และแสงแดดอ่อนแรง ร้านรวงต่างในบริเวณท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า ก็เริ่มตระเตรียม
ความพร้อม รอรับนักท่องเที่ยว และชาวเมืองกระบี่ที่จะมาฝากท้องไว้กับแหล่งรวมอาหารริมถนนที่มีความยาวกว่า 
200 เมตรแห่งนี้ 

ค่ า อิสระอาหารค่้า ณ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า 
น้าท่าน เข้าสู่ที่พัก Green House Hotel จ.กระบ่ี หรือเทียบเท่า 
 
DAY 2  ด้าน้้า 4 เกาะชม ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – หาดถ้้าพระนาง                             (B/L/-) 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือร้านอาหาร 
น าท่าน ชม ทะเลแหวก สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ น าท่านเดินทางบนสันทราย เปรียบเสมือน

ท่านได้เดินอยู่กลางทะเล แวะ ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเล ที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนจนรูปร่างเหมือนหัวไก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหาร แบบปิกนิก 
น าท่าน ขึ้น เกาะปอดะ ท่ามกลางธรรมชาติใต้ทิวสน สบาย ด้วยเสียงคลื่นและสายลม ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหาร

กลางวัน ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่าน เดินทางสู่ หาดถ้้าพระนาง หรือ อ่าวถ้้าพระนาง ที่มีชื่ออย่างนี้เพราะเป็นที่ตั้งของถ้ าที่มีศาลของเทพธิดาผู้หญิง           

หรือพระนาง ซึ่งชาวประมงและคนท้องถิ่นได้ให้ความเคารพ โดยมักจะมากราบไหว้ขอพรก่อนออกเรือไปทะเล                
เพ่ือท าการประมงแล้วจะโชคดี และสมปรารถนาของพวกเขาที่หวังไว้ หากผู้ใดที่มาบนบานกราบไหว้พระนางและเมื่อ
สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนา จะมีการแก้บนด้วยการน าปลัดขิกมาถวาย รอบๆ ศาลของพระนางในถ้ าจึงเต็มไปด้วย
ปลัดขิกน้อยใหญ่จ านวนมาก หาดถ้ าพระนาง เป็นชายหาดที่สวยงามของจังหวัดกระบี่ มีวิวภูเขาหินปูน และ หน้าผา 
เดินไปสุดทางจะเจอกับถ้ าที่รายล้อมด้วยทรายขาวและน้ าทะเลใส ช่วงกลางวันจึงเต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ที่หาดถ้ าพระนาง เหมาะกับการเล่นน้ า หรือท ากิจกรรมชายหาดต่างๆ เช่น ปืนหน้าผา อาบแดด             
พายเรือคายัค ดูพระอาทิตย์ตก วอล์เลย์บอล ฟุตบอล ฯลฯ  

เดินทาง กลับถึงท่าเรือ จากนั้นรถส่งท่านกลับที่พัก 
ค่ า อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัย 
น้าท่าน เข้าสู่ที่พัก Green House Hotel จ.กระบ่ี หรือเทียบเท่า 
 
DAY 3 วัดแก้วโกรวาราม – สระมรกต – บ่อน้้าผุด – น้้าตกร้อน –  แวะซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                   (B/L/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหาร 
น าท่าน เดินทางสู่ วัดแก้วโกรวาราม ตั้งอยู่ในเมืองกระบี่ เมื่อเดินทางเข้าเมืองกระบี่ครั้งใดก็จะเห็นวัดแห่งนี้กับอุโบสถที่              

สร้างขึ้นใหม่สีขาวทั้งหลังสวยงาม โดดเด่นเป็นสง่ายามขับรถผ่านไปมา ไม่ไกลจากตัวเมือง เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยม    
เข้าสักการะพระประธานในอุโบสถ และชมความสวยงามบรรยากาศภายในวัด  

น าท่าน เดินทางไปยัง สระมรกต เป็นสระน้ าธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีลักษณะเป็นบ่อหินปูน น้ าใสสีเขียวมรกต สามารถ            
ลงเล่นน้ าได้ ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม น้ าในสระมรกตสามารถเปลี่ยนสี
ไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง ซึ่งถือก าเนิดขึ้นมาจากธารน้ าอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ าภาคใต้ เป็นน้ าพุร้อนลักษณะเป็น
สระน้ าร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ าผุด อุณหภูมิของน้ าอยู่ที่ 30  - 50 องศาเซลเซียส ส่วน                 
บ่อน้้าผุด ซึ่งเป็นบ่อน้ าธรรมชาติ และเป็นต้นก าเนิดของสระมรกต อยู่ห่างจากสระมรกตประมาณ 500 เมตร ซึ่ง           
บ่อแห่งนี้จะเป็นน้ าสีฟ้าอมน้ าเงิน เป็นสระน้ าแร่ธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ธาติที่ทับถมกันจ านวนมากเป็นเวลานาน                 
บ่อน้ าผุดจึงเป็นแหล่งน้ าแร่เก่าแก่ และเกิดน้ าผุดขึ้นมาเป็นระยะ สระมรกตถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
กระบี่ และถือเป็นหนึ่งใน UNSEEN ประเทศไทย นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสระมรกต และ น้ าตกร้อนในทริปเดียวกัน 
เนื่องจากว่าทั้งสองท่ีตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน 



 
 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าท่าน เดินทางไปยัง น้้าตกร้อน  นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN  THAILAND อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่                 

ใกล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ าธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ าตก ที่ไหลหลั่นลง มาจากเนินเขา ใครได้มาสัมผัส
ต่างบอกกันว่า  ไม่ใช่น้ าตกธรรมดาๆ แน่นอน ก็ใครจะเชื่อว่า นี่คือน้ าตกร้อน สายน้ าแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ  กับไออุ่น  
เพ่ือสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นธารน้ าพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ  มีสารก ามะถัน เจือจางเป็น
ส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่งสามารถอาบน้ าได้ บริเวณ ธารน้ าตกร้อนขนาดเล็ก ที่ไหลลดหลั่นกัน
มาตามธรรมชาติ ในน้ าพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อน คลายเชื่อว่าสามารถบ าบัดอาการไขข้ออักเสบ 
ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้เมื่อเราเดินทางไปถึง ก็จะต้อง เดินเท้าเข้าไปอีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงตัวน้ าตก 
ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างทาง อาจพบกับหินรูปหน้า หน้าตาประหลาดใต้น้ าอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี              
บ่อกักเก็บน้ าร้อนก่อนทางเข้าน้ าตก นักท่องเที่ยวมักลงไปแช่น้ าเพ่ือรักษาสุขภาพ และความสบายตัว  มีอุณหภูมิ
ประมาณ 40 - 50 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ได้เวลา อันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
21.20  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่  
 VZ345 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาท ี**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 
22.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ  
 

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาพัก 2 - 3 คน พักเดี่ยว 

06 – 08 ธันวาคม 2563 6,999 6,999 1,500 
10 – 12 ธันวาคม 2563 7,999 7,999 1,500 

 
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบัตรประชาชน ใช้ส าหรับการท าประกันการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ     
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการช้าระเงิน ***** 

 
ข้อส้าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน

ก่อนการเดินทาง  
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. 
- รถตู้ปรับอากาศ VIP (น าเที่ยวตามรายการ) 
- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงิน

ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 



- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา 
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  
 
เงื่อนไขการจอง 
- มัดจ าท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 24 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ท าการยกเลิกการจอง

โดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจ ากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  
- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก าหนด    

ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 
 
 
 



หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตาม
จ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการ
ยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่งส าคัญ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน 
ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียก
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

- กรณีท่ีโปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับ
ลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่ พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 



- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- ส าหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับ
โรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
 
 

**เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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