รหัสโปรแกรม : 21098 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บิ นด้วยสายการบิ น ไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
VZ340
BKK(สุวรรณภูมิ) – KBV(กระบี่)
07.10 – 08.35
VZ343
KBV(กระบี่) – BKK(สุวรรณภูมิ)
14.15 – 15.40
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานกระบี่ – สระมรกต – บ่อน้าผุด – น้าตกร้อน – ลานปู
ดา – ตลาดโต้ร่งุ ท่าเรือเจ้าฟ้ า
(B/L/-)
05.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET)
โดยมีเ จ้าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อ นรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบีย นเพื่ อรับหน้ ากาก
อนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้ องใช้ เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่

07.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) เทีย่ วบิน
ที่ VZ340 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 25 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
08.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่
09.00 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอยให้บริการอยูใ่ นสนามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เช้า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ติ่ มซา
นาท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็ นสระน้ าธรรมชาติท่มี คี วามสวยงาม มีลกั ษณะเป็ นบ่อหินปูน น้ าใสสีเขียว
มรกต ท่ามกลางบรรยากาศป่ าเขา ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาประ-บางคราม น้ าในสระมรกตสามารถเปลีย่ นสี
ไปได้ต ามวันเวลาและสภาพแสง ซึ่งถือ กาเนิดขึ้นมาจากธารน้ าอุ่ น ในผืนป่ าที่ราบต่ าภาคใต้ เป็ นน้ าพุร้ อ น
ลักษณะเป็ นสระน้ าร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ าผุด อุณหภูมขิ องน้ าอยู่ท่ี 30-50 องศา

เซลเซีย ส ส่ ว น บ่ อ น้ าผุด ซึ่ง เป็ น บ่อ น้ าธรรมชาติ และเป็ น ต้นก าเนิ ดของสระมรกต อยู่ห่ างจากสระมรกต
ประมาณ 500 เมตร ซึง่ บ่อแห่งนี้จะเป็ นน้ าสีฟ้าอมน้ าเงิน เป็ นสระน้ าแร่ ธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ธาติท่ที บั ถมกัน
จานวนมากเป็ นเวลานาน บ่อน้ าผุดจึงเป็ นแหล่งน้ าแร่เก่าแก่ และเกิดน้ าผุดขึน้ มาเป็ นระยะ สระมรกตถือว่าเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบี่ และถือเป็ นหนึ่งใน UNSEEN ประเทศไทย นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสระ
มรกต และ น้าตกร้อนในทริปเดียวกัน เนื่องจากว่าทัง้ สองทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้ๆ กัน

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางไปยัง น้าตกร้อน นับเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ ว UNSEEN THAILAND อีกแห่งหนึ่งของ
จังหวัดกระบี่ ใกล้ๆ กับสระมรกต เป็ นอ่างอาบน้ า ธรรมชาติกลางป่ ารองรับสายน้ าตกทีไ่ หลหลันลงมาจากเนิ
่
น
เขา มีลกั ษณะเป็ นธารน้ าพุรอ้ นผุดขึน้ มาจากใต้ดนิ ตามธรรมชาติ มีสารกามะถัน เจือจางเป็ นส่วนประกอบ มี
อุณหภูมพิ อเหมาะ ในน้ าพุรอ้ นประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ทีช่ ่วยให้ผ่อน คลายเชื่อว่าสามารถบาบัดอาการไข
ข้ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้ การเดินทางก็จะต้องเดินเท้าเข้าไปอีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึง
ตัว น้ า ตก ผ่ า นเส้น ทางศึก ษาธรรมชาติ ระหว่ า งทางอาจพบกับ หิน รูป ร่ า งหน้ า ตาประหลาดใต้ น้ า อีก ด้ว ย
นอกจากนี้ยงั มีมบี ่อกักเก็บน้ าร้อนก่อน ทางเข้าน้ าตก นักท่องเที่ยวมักลงไปแช่น้ า เพื่อรักษาสุขภาพ และความ
สบายตัว มีอุณหภูมปิ ระมาณ 40-50 องศา

นาท่านเดินทางสู่ ลานปูดา หรือชื่ออย่างเป็ นทางการคือ "อนุ สาวรียป์ ดู า" ตัง้ อยู่ทท่ี ่าเรือขนาบน้ า จุดตรงนี้เป็ น
จุดชมวิวชัน้ ดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ า ภูเขาสองลูกทีต่ งั ้ อย่างโดดเด่นริมแม่น้ ากระบี่
และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกระบีด่ ว้ ย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดา จะมี "อนุ สาวรียน์ กออก" หรือนกอินทรี นก
ประจาถิน่ ทีน่ ่ี สาเหตุทส่ี ร้างอนุ สาวรียเ์ ป็ นรูปปูดาและนกออกเพราะทัง้ สองสิง่ นี้ถอื เป็ นสัตว์ทแ่ี สดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของเมืองกระบี่

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ตลาดโต้ ร่งุ ท่ าเรือเจ้าฟ้ า บนถนนคงคา บริเวณท่าเทียบเรือเจ้าฟ้ า แหล่งรวมของกินนานา
ชนิดของตัวเมืองจังหวัดกระบี่ สถานทีท่ ไ่ี ม่ว่าจะเป็ นนักท่องเทีย่ วชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมทัง้ คนพืน้ ทีเ่ องก็ยงั
นิยมมาหาของกินอร่อยๆ กันทุกค่าคืน
อิ สระอาหารคา่ ณ ตลาดโต้ร่งุ ท่าเรือเจ้าฟ้ า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั GREEN HOUSE HOTEL จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า

DAY2 ดาน้า 4 เกาะ ชม ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – หาดถา้ พระนาง
เช้า

(B/L/-)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
(ในกรณี ที่โรงแรมไม่เปิ ดห้องอาหารเช้ า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้ องถิ่ นแทน)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางดาน้า 4 เกาะ
นาท่านชม ทะเลแหวก สันทรายทีเ่ ชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ นาท่านเดินทางบนสันทราย
เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลางทะเล แวะ ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเล ทีถ่ ูกธรรมชาติกดั กร่อนจน
รูปร่างเหมือนหัวไก่

เทีย่ ง รับประทานอาหาร แบบปิ กนิ ก
นาท่านขึน้ เกาะปอดะ ท่ามกลางธรรมชาติใต้ทวิ สน สบาย ด้วยเสียงคลื่นและสายลม ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย
หลังอาหารกลางวัน ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ หาดถา้ พระนาง หรือ อ่ าวถา้ พระนาง ที่มชี ่อื อย่างนี้เพราะเป็ นที่ตงั ้ ของถ้ าที่มศี าลของ
เทพธิดาผู้หญิงหรือพระนาง ซึ่งชาวประมงและคนท้องถิน่ ได้ให้ความเคารพ โดยมักจะมากราบไหว้ขอพรก่อน
ออกเรือไปทะเลเพื่อทาการประมงแล้วจะโชคดี และสมปรารถนาของพวกเขาที่หวังไว้ หากผู้ใดที่มาบนบาน
กราบไหว้พระนางและเมื่อสมหวังในสิง่ ที่ตนปรารถนา จะมีการแก้บนด้วยการนาปลัดขิกมาถวาย รอบๆ ศาล
ของพระนางในถ้าจึงเต็มไปด้วยปลัดขิกน้อยใหญ่จานวนมาก หาดถ้าพระนาง เป็ นชายหาดทีส่ วยงามของจังหวัด
กระบี่ มีววิ ภูเขาหินปูน และ หน้ าผา เดินไปสุดทางจะเจอกับถ้าที่รายล้อมด้วยทรายขาวและน้ า ทะเลใส ช่วง
กลางวันจึงเต็มไปด้วย นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทีห่ าดถ้าพระนาง เหมาะกับการเล่นน้ า หรือทา
กิจกรรมชายหาดต่างๆ เช่น ปื นหน้าผา อาบแดด พายเรือคายัค ดูพระอาทิตย์ตก วอล์เลย์บอล ฟุตบอล ฯลฯ
เดินทางกลับถึงท่าเรือ จากนัน้ รถส่งท่านกลับทีพ่ กั
ค่า
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั GREEN HOUSE HOTEL จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : แพคเกจการดาน้ าชมความสวยงามของปะการัง ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
กรณีไม่สามารถดาน้าได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ งดคืนเงินค่าใช้จ่ายใน
ทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทัง้ หมด และอาจมีการปรับเปลีย่ นโปรแกรมได้ตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

DAY3 บ้านต้นไม้ คาเฟ่ – วัดถา้ เสือ – ท่าอากาศยานกระบี่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
)
เช้า

(B/-/-

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ในกรณี ที่โรงแรมไม่เปิ ดห้องอาหารเช้ า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้ องถิ่ นแทน)
นาท่านไปถ่ายรูปสุดชิล บ้านต้นไม้ คาเฟ่ (BAAN TON MAI CAFE’ KRABI) แลนด์มาร์คอีกแห่งของเมือง
กระบี่ ภายในร้านมีทน่ี งและมุ
ั่
มถ่ายรูปเยอะมากๆ ทีน่ งมี
ั ่ หลายจุด ในห้องแอร์ดา้ นบน ทีน่ งั ่ ริมสระน้ า ทีน่ งั ่ ในสวน
ทีน่ งริ
ั ่ มลาธาร ทีน่ งบนบ้
ั่
านต้นไม้ แต่ละจุด ตกแต่งน่ ารัก บรรยากาศน่ า เป็ นคาเฟ่ ทีส่ ามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
ได้อย่างลงตัว ราคาไม่แพง และยังมีอาหารให้เลือกหลากหลายอีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

นาท่านไหว้พระ กินลมชมวิว ณ วัดถา้ เสือ เหตุทไ่ี ด้ช่อื ว่า ถ้าเสือ เพราะว่าบริเวณถ้าด้านหน้าของทิวเขาอ่าวลูก
ธนูหรือทีเ่ รียกว่า เขาแก้ว เคยมีเสือโคร่งขนาดใหญ่อาศัยอยู่และภายในถ้ายังปรากฏหินธรรมชาติเป็ นรูปอุ้งเท้า
เสือ สภาพโดยทัวไปมี
่ ลกั ษณะเป็ นสวนป่ า แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่อายุนบั ร้อยปี ในหุบเขาคีรวี งศ์ และเนื่องจากมี
เขาล้อมอยู่ทุกด้าน จึงมีถ้าเล็ก ถ้าน้อยอยู่มากมาย เช่น ถ้าคนธรรพ์ ถ้าลอด ถ้าช้างแก้ว ถ้าลูกธนู ถ้าพระ เป็ น
ต้น บริเวณนี้นอกจากเป็ นที่ตงั ้ ของวัด ยังเป็ นแหล่งโบราณคดีท่สี าคัญถึงสองสมัยคือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
และสมัยแรกเริม่ ประวัตศิ าสตร์ มีการขุดพบเครือ่ งมือหิน เศษภาชนะดินเผา พระพิมพ์ดบิ เป็ นต้น นอกจากนัน้ ยัง
มีเส้นทางเดินป่ า และเส้นทางขึน้ จุดชมวิวบนยอดเขา ไปตามบันไดสูง 1,272 ขัน้ ด้วย

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่
14.15 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิ นสายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET)
เทีย่ วบินที่ VZ343 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 25 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
15.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง

21 – 23 มีนาคม 2564
24 – 26 มีนาคม 2564
26 – 28 มีนาคม 2564
06 – 08 เมษายน 2564
19 – 21 เมษายน 2564
22 – 24 เมษายน 2564
25 – 27 เมษายน 2564
28 – 30 เมษายน 2564
04 – 06 พฤษภาคม 2564
06 – 08 พฤษภาคม 2564
12 – 14 พฤษภาคม 2564
16 – 18 พฤษภาคม 2564

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

6,999
6,999
7,999
7,999
6,999
6,999
6,999
6,999
7,999
6,999
6,999
6,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มที น่ี งบนเครื
ั่
อ่ งบิน)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

-

กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงิน
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งั ่
จากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหัก ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านั ้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน
ก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ ว นนี้ ห ากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่
นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจาเป็ น
จะต้องชาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

