
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

เทศกำลวนัหยดุยำว วนัท่ี 19-21 พ.ย. // 10-12 ธ.ค. 2563 
 

วนัแรก(1) กรุงเทพฯ – กระบี่ – ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่     
 เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ า้พระนาง  

04.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกภำยในประเทศ เคำร์เตอร์สำยกำรบิน
นกแอร์พร้อมเจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภำระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

06.30 น. ออกเดินทำงสู่ จ.กระบ่ี โดยสำยกำรบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7910 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.10 ชัว่โมง)  
07.50 น. น ำท่ำนเดินทำงถึงจงัหวดักระบ่ี จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่ำเรืออ่ำวนพรัตน์เพื่อลงเรือ Speed Boat ควำม

ปลอดภยัสูงพร้อมอุปกรณ์ในกำรด ำน ้ ำต้ืน (กิจกรรมด ำน ้ ำต้ืน รำคำรวมอยูใ่นแพคเก็จท่องเท่ียวแลว้ แพคเกจประกอบดว้ย 
กิจกรรมด ำน ้ ำ ชูชีพ หนำ้กำกด ำน ้ ำ อำหำร 1 ม้ือ เคร่ืองด่ืม เจำ้หนำ้ท่ีเรือคอยอ ำนวยควำมสะดวก หำกท่ำนท ำอุปกรณ์สูญหำยอำจมี
ค่ำใชจ่้ำยท่ีท่ำนตอ้งรับผิดชอบ) 

น ำท่ำน “ท่องทะเลกระบ่ี” เดินทำงสู่ “เกำะปอดะ” เกำะสวยแห่งทะเลกระบ่ี สนุกกับกำรด ำน ้ ำชมปะกำรัง 
Snorkeling (มีอำหำรว่ำง ขนม ผลไม้  และ
เคร่ืองด่ืมบริกำรระหว่ำงท่องทะเลกระบ่ี) ชม
ควำมสวยงำมของแนวปะกำรังนำนำชนิด อำทิ 
ปะกำรังจำน ปะกำรังเขำกวำง ปะกำรังสมอง 
สลบักบัสีสันของดอกไมท้ะเล เรือเร็วน ำคณะ
ผ่ำนชมควำมงำมแปลกตำของ “เกำะไก่” 
Chicken Island เกำะท่ีเรียกวำ่เกำะไก่ก็เพรำะวำ่
ทำงด้ำนปลำยสุดของเกำะมีหินแหลมๆเม่ือ
มองข้ึนไปแลว้คลำ้ยคอไก่ จำกนั้นน ำท่ำน “ด ำ
น ้ ำชมปะกำรังเกำะยำวำซัม” จุดด ำน ้ ำ ท่ี มี
ช่ือเสียงอีกจุดหน่ึงของทะเลกระบ่ี สัมผสัแนว
ปะกำรังอ่อน และดอกไมท้ะเลหลำกสีสันให้เห็นอยูท่ ัว่ไปกระจดักระจำยอยู่ทัว่ผืนน ้ ำไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำน
เดินทำงสู่ “เกำะทบั” หรือ “ทะเลแหวก” 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนัแบบปิกนิก 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงำนผูช้  ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
 ท่ีพกัมำตรฐำนระดบั 4 ดำว  
 รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
 อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนท่ีเรำคดัเลือกให ้สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเยีย่ม  



บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงชมปรำกฏกำรณ์ “ทะเลแหวก” ซ่ึงเกิดจำกสันทรำยจำกเกำะสำมเกำะ คือ เกำะไก่ เกำะหมอ้ และ
เกำะทบั ทั้งสำมเกำะน้ีตั้งอยูใ่กล้ๆ กนั คำดวำ่มีสัณฐำนติดกนัเม่ือคล่ืนพดัทรำยมำพบกนัท่ีจุดน้ีจึงท ำให้เกิดเป็น
แนวสันทรำยเช่ือมเกำะทั้งสำมเกำะน้ีใหถึ้งกนั สันทรำยน้ีจะจมหำยไปเม่ือน ้ำข้ึนสูงเม่ือน ้ำลดแนวสันทรำยก็จะ
ค่อยๆ โผล่ข้ึนมำเหมือนกบัวำ่แบ่งทะเลใหแ้ยกออกจำกกนัเป็นสำมส่วน… 

หมายเหตุ: การเทีย่วชมทะเลแหวก ขึน้อยู่กบัเวลาของน า้ขึน้และน า้ลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามสภาพของ 
ระดับน า้ขึน้และน า้ลง 

จำกนั้นออกเดินทำงสู่ “หำดไร่เลย”์ ชำยหำดท่ีมีควำมสวยงำมติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชำยหำด ว่ำยน ้ ำ 
นัง่เล่นตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำพอสมควรออกเดินทำงกลบัพร้อมชมควำมงำมของ “ถ ้ ำพระนำง” ท่ีมีช่ือเสียงของกระบ่ี
จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนกลบัข้ึนฝ่ัง เพื่อเดินทำงกลบัท่ีพกั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ินวงัทรำยซีฟู้ด 
เมนู 1. ย  ำวงัทรำย / 2. ปลำเก๋ำเกยต้ืน / 3. กุง้ผดัมะขำมเปียก / 4. ปูน่ิมผดัพริกไทด ำ / 5. ตม้ย  ำรวมมิตร/ 6. แกงส้ม

ปลำกะพง / 7. ผดัผกัรวมกุง้สด / 8. ปลำอินทรียท์อดซีอ้ิว / 9. หอยชกัตีน/ ขำ้วเปล่ำ, ผลไมร้วม, น ้ ำด่ืม+น ้ำแข็ง
หลงัอำหำร อิสระใหท้่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พกั : โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่สอง(2)  ท่าเรือปากเมง – ด าน า้ตรัง – เกาะมุก – ถ า้มรกต – เกาะกระดาน - เกาะเชือก – เมืองตรัง 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่จงัหวดัตรัง เป็นเมืองท่ำคำ้ขำยท่ีส ำคญัของภำคใต ้โอบลอ้มดว้ยวฒันธรรมใตอ้นัน่ำสนใจ 

น ำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ท่ำเรือปำกเมง (1.30 ชั่วโมง) เป็นท่ำเรือส ำคญัส ำหรับกิจกรรมด ำน ้ ำและกำรออกทะเลของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมำเยอืนจงัหวดัตรัง น ำท่ำนเตรียมตวัก่อนกำรเดินทำงด ำน ้ำ ทะเลตรัง (กิจกรรมด ำน ้ ำต้ืน รำคำรวมอยูใ่น
แพคเก็จท่องเท่ียวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย 
กิจกรรมด ำน ้ ำ ชูชีพ หน้ำกำกด ำน ้ ำ อำหำร 1 ม้ือ 
เคร่ืองด่ืม เจ้ำหน้ำท่ีเรือคอยอ ำนวยควำมสะดวก 
หำกท่ำนท ำอุปกรณ์สูญหำยอำจมีค่ำใชจ่้ำยท่ีท่ำน

ตอ้งรับผิดชอบ) น ำท่ำนลงเรือจำกท่ำเรือปำก
เมง มุ่งหน้ำสู่ทะเลตรัง น ำท่ำนด ำน ้ ำชม
ปะกำรังและฝูงปลำน้อยใหญ่    เกำะมุก 
เกำะกระดำน เกำะเชือก ตำมล ำดบั  

จุดท่ี1 เกาะมุก (ถ ้ามรกต) ท่ำนจะได้ท ำกิจกรรม
สุดฟิน ลอดถ ้ ำมรกต สีน ้ ำทะเลเป็นสีเขียว
มรกตตดักับพื้นทรำยและสีสันอันงดงำม
ของปะกำรังในธรรมชำติ จัดได้ว่ำเป็น 
UNSEEN THAILAND ท่ีท่ำนไม่ควรพลำด
เขำ้ชม  

จุดท่ี2 เกาะกระดาน เป็นเกำะท่ีสวยงำมท่ีสุดในจงัหวดัตรัง เปรียบดงัเจำ้หญิงแห่งเมืองตรัง ท่ำนจะไดน้ ำเทำ้สัมผสัหำด
ทรำยสีขำวนุ่มรำวกบัแป้ง น ้ ำทะเลสีฟ้ำใสตดักบัฝืนฟ้ำสีครำม บรรยำกำศลมทะเลอ่อนๆจะท ำให้ท่ำนมีควำมสุข
ไปกบัช่วงเวลำอนัแสนมีค่ำ ณ ท่ีแห่งน้ี 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ จุดใหบ้ริกำร (อำหำรกลำงวนัแบบบุป๊เฟ่ต)์ 
จุดท่ี3 เกาะเชือก น ำท่ำนชมควำมงดงำมของ 

ส่ิงชีมีวิตอันแสนอัศจรรย์ ปะกำรัง
หลำกสี หลำยสำยพันธ์ุ และ เหล่ำ
ปลำน้อยใหญ่ ท่ีแหวกว่ำยรำวกับ
หมู่บ้ำนใต้สมุทร ท่ีเกำะเชือกแห่งน้ี
ในบำงเวลำเกิดกระแสน ้ ำท่ีไหลแรง
ท ำให้ตอ้งใชเ้ชือกในกำรในกำรจบัไว ้
จึงเป็นท่ีมำของช่ือเกำะเชือกนั่นเอง 
ไดเ้วลำอนัสมควรแลว้น ำท่ำนมุ่งหนำ้
กลบัสู่ท่ำเรือปำกเมง จำกนั้นรถตู ้VIP 
น ำท่ ำน เดินท ำงกลับ สู่ ท่ี พัก  เพื่ อ
พกัผอ่น 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ินภตัตำคำรกลัปังหำ ตรัง 



เมนู 1. ปลำเหนือเมฆ / 2. แกงคัว่เน้ือใบชะพลู / 3. หอยแครงลวก / 4. แกงส้มปลำกะพงยอดมะพร้ำว / 5. สำมเกลอ
ผดักะปิสะตอ / 6. ตม้แซ่บปลำกะพง / 7. ใบเหรียงผดัไข่ / 8. ลำบหมูนุ่ม / 9. สำมชั้นทอดเกลือ / 10. คะนำ้ปลำ
เคม้ / ขำ้วสวย, ผลไม,้ น ้ำเปล่ำ 

ที่พกั : โรงแรม ธรรมรินทร์ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สาม(3)  กระบี่ – น า้ตกร้อน – สระมรกต – อนุสาวรีย์ปูด า – เขาขนาบน า้ - อนุสาวรีย์นกออก  
                       ช้อปป้ิงของฝาก - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ แบบต่ิมซ ำพร้อมชิมหมูยำ่งเมืองตรัง ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน เลตรัง 
09.00 น ำท่ำนเดินทำงสู่ อ ำเภอคลองท่อมจำกนั้นน ำท่ำนเดินเส้นทำงศึกษำธรรมชำติเขำน้อจูจ้ี้ ป่ำดิบช้ืนท่ีรำบต ่ำผืน

สุดทำ้ยของประเทศไทยและเป็นป่ำแห่งเดียวของโลกท่ีคน้พบนกแตว้แร้วทอ้งด ำ เพลิดเพลินกบัเส้นทำงธรรมชำติ  
สระมรกต  สระน ้ ำสวยใสกลำงป่ำใหญ่ ตน้ก ำเนิดจำกตำน ้ ำใตดิ้นไหลผำ่นชั้นหินปูนแลว้ตกตะกอน จึงท ำใหม้อง
เป็นสีเขียวมรกต สนุกสนำนกบักำรเล่นน ้ ำ เท่ียวชม น ้ ำตกร้อน  สำยน ้ ำแร่ธรรมชำติท่ีเกิดจำกตำน ้ ำใตพ้ิภพ ไหล
ผ่ำนล ำธำรและตกลงมำเป็นชั้นน ้ ำตกหินปูนเล็ก ๆ ท่ีน ้ ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศำ เหมำะกบักำรแช่เพื่อ
สุขภำพ ซ่ึงท่ีนั้นเปรียบไดก้บั สปำแห่งธรรมชำติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนส าหรับลงเล่นน า้) 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ินภตัตำคำรครัวริมธำร สระมรกต 
เมนู 1. แกงส้มปลำกะพงยอดมะพร้ำว / 2. ปลำกะพงทอดน ้ ำปลำ / 3. น ้ ำพริกกุง้สด / 4. ไก่บำ้นตม้ขมิ้น / 5. ผดัเห็ดส่ี

สหำย / 6. กุง้ผดักะปิสะตอ / ขำ้วสวย, ผลไม,้ น ้ำด่ืม 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมืองจงัหวดักระบ่ีผำ่นชมเมืองท่ีน่ำรักตำมสโลแกน “กระบ่ีเมืองน่ำอยู ่ผูค้นน่ำรัก” น ำ

ท่ำนแวะเก็บภำพสัญลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ี ณ บริเวณสวนเจำ้ฟ้ำ ท่ำนจะเห็นเขำสองลูกสูงประมำณ 100 เมตร 
ขนำบแม่น ้ ำกระบ่ีดำ้นหน้ำตวัเมือง ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ี จำกนั้นน ำท่ำนเก็บภำพคู่กบัอนุสำวรียปู์ด ำ 
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงำมท่ีสุดของเมืองกระบ่ี ท่ำนสำมำรถมองเห็น เขำขนำบน ้ ำ ภูเขำสองลูกท่ีตั้งอยำ่งโดดเด่นริม
แม่น ้ ำกระบ่ี และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ีดว้ย ใกล้ๆ กบัประติมำกรรมปูด ำ จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนก



อินทรี นกประจ ำถ่ินท่ีน่ี สำเหตุท่ีสร้ำงอนุสำวรียเ์ป็นรูปปูด ำและนกออกเพรำะทั้งสองส่ิงน้ีถือเป็นสัตวท่ี์แสดงถึง
ควำมอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบ่ี จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินคำ้พื้นเมืองท่ี ร้ำนศรีกระบ่ี 
ก่อนกลบักรุงเทพ   /  สมควรแก่เวลำ น ำคณะเดินทำงสู่สนำมบินกระบ่ี 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
15.40 น. น ำท่ำนออกเดินทำงถึงสนำมบินกระบ่ี 
17.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 7915 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.25 ชัว่โมง) 
19.05 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่ำนเดียว  
เพ่ิมท่ำนละ 

10-12 ธ.ค. 2563 13,900 13,900 13,700 13,400 3,000 
***หากท่านต้องการ อพัเกรดห้องพกักรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่*** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-กระบ่ี// กระบ่ี-กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดท่ำนละ1 ใบ                

น ้ำหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่ำน 
2. ค่ำรถปรับอำกำศ VIP น ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดำว มำตรฐำน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 500 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

 
 



เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 8,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 24 ชัว่โมงท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ท่ี

สะกดช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 6,000 บำท หำก

แจง้ ระหวำ่ง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกวำ่ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคำ้  

2. กรณีท่ีมีกำรจองต ่ำกวำ่ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 

***หมายเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 

● หำกท่ำนไม่ไดเ้ดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรท่ี
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯใหท้รำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวสิัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ 
● กำรจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพน่ท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 
 



 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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