
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 มกราคม   08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 
 กมุภาพนัธ ์   05-07 / 13-15 / 19-21 / 26-28 
 มีนาคม   05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 
 เมษายน   02-04 / 04-06 / 05-07 

วนัแรก(1) กรุงเทพ – ภูเกต็ – พงังำ – ล่องอ่ำวพงังำ - สเมด็นำงชี (Unseen) 
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.50 น. ออกเดินทางสู่จ.ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 203 
09.55 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.ภูเก็ต น าท่านสู่ท่าเทียบเรือพงังา “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพงังา” ระหวา่งการล่องเรือท่าน

จะไดช้มความหลากหลายของทศันียภาพท่ีท่ียงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ ้าลอด” ซ่ึง
เป็นถ ้ าทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความ
สวยงามภายในท่ีมี  ขนาดกว้าง 20 
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหินงอก 
หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้าสวยงาม
มากให้ท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก
หนา้ปากถ ้า จากนั้นน าชม “เขาหมาจู” 
ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมี
ลักษณะคล้ายสุนัขจีนก าลังหมอบ 
สามารถมองเห็นส่วนหัว ล าตวั และ
หางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ 
“เกาะเขาพิงกนั และเขาตาปู” James Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นฉาก
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมี
แนวสันทรายขาวสะอาด น ้ าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรออก
เดินทางสู่ “เกาะปันหย”ี ผา่นชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ท่ีตัง่ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน หลังอาหารให้ท่านเดินเท่ียวชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีท่ีสร้าง
บ้านเรือนด้วยไม้อยู่กลางทะเลกว่า
600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชม
สินค้าพื้นบ้านตามอัธยาศัย น าท่าน
เดินทางสู่จุดชมววิท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีก
แห่งหน่ึงของเมืองไทย “สเม็ดนางชี” 
(Unseen) ตั้ งอยู่ ท่ี อ  า เภอตะกั่ ว ทุ่ ง 
จังหวดัพังงา เป็นท่ีพัก ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟและจุดชมวิวท่ีสามารถชม
ววิภูเขาหินปูนนอ้ยใหญ่ของอ่าวพงังา 
และบรรยากาศของพระอาทิตย์ข้ึน
ท่ามกลางขนุเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมองท่ีสุดอนัซีน ใหท้่านไดมี้เวลาเก็บภาพววิทิวทศัน์อนัแสนประทบัใจ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

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

วนัที่สอง(2) กระบี่ – เส้นทำงศึกษำธรรมชำตเิขำน้อจู้จี ้- น ำ้ตกร้อน – สระมรกต 
                      ท่ำปอม คลองสองน ำ้ – ที่พกัอ่ำวนำง 
เชา้ รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอ้จูจ้ี้ ป่าดิบช้ืนท่ีราบต ่าผืนสุดทา้ยของประเทศไทยและเป็นป่า
แห่งเดียวของโลกท่ีคน้พบนกแตว้แร้วทอ้งด า เพลิดเพลินกบัเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน ้าสวยใสกลางป่า
ใหญ่ ตน้ก าเนิดจากตาน ้ าใตดิ้นไหลผา่นชั้นหินปูนแลว้ตกตะกอน จึงท าให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกบั
การเล่นน ้ า เท่ียวชม น ้ าตกร้อน  สายน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีเกิดจากตาน ้ าใตพ้ิภพ ไหลผ่านล าธารและตกลงมาเป็นชั้น
น ้าตกหินปูนเล็ก ๆ ท่ีน ้ านั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกบัการแช่เพื่อสุขภาพ ซ่ึงท่ีนั้นเปรียบไดก้บั สปา
แห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียนส าหรับลงเล่นน ้า)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน ้ า”  ตั้งอยูท่ี่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุใ่นความดูแลของ อบต.
เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน ้ าใตดิ้น
และพืชพรรณท่ีสามารถเติบโตไดท้ั้งในน ้ าและบนดิน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหน่ึงคือ รากไมใ้ห้ชวน
มองอยูท่ัว่ไปตาม ริมตล่ิง สองฝ่ังคลองโดย รากของตน้ไมห้ลาย ประเภทจะปรับตวั ดว้ยการโผล่รากข้ึนมา
หายใจ ส่วนใครท่ีอยากสัมผสักบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ แห่งป่าท่าปอมในความรู้สึกท่ีแตกต่างไป
จากการเดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนูชมความงาม ของคลองสองน ้ าและ ป่าท่าปอมได ้ใหท้่าน
ไดมี้เวลาเพลิดเพลินกบัธรรมชาติและความสวยงามของธารน ้ าท่ีใส่ราวกบักระจก (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียนส าหรับ
ลงเล่นน ้า) จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั : โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท ระดบั 4 ดำว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สำม(3)   ท่องทะเลกระบี่ – เกำะปอดะ – เกำะไก่ – เกำะยำวำซัม 
                      ทะเลแหวก - หำดไร่เลย์ – ถ ำ้พระนำง - ที่พกัอ่ำวนำง 
07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภยัสูงพร้อมอุปกรณ์ในการด าน ้าต้ืน 
(บริการเส้ือชูชีพและหนา้กาด าน ้าต้ืน ท่านละ 1 ชุด) 
 น าท่าน “ท่องทะเลกระบ่ี” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบ่ี สนุกกบัการด าน ้ าชมปะการัง 

Snorkeling (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม ้
และเคร่ืองด่ืมบริการระหว่างท่องทะเล
กระ บ่ี ) ชมความสวยงามของแนว
ปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน 
ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลับ
กับสีสันของดอกไม้ทะเล  เรือเร็วน า
คณะผ่านชมความงามแปลกตาของ 
“เกาะไก่” Chicken Island เกาะท่ีเรียกวา่
เกาะไก่ก็เพราะว่าทางดา้นปลายสุดของ
เกาะมีหินแหลมๆเม่ือมองข้ึนไปแล้ว
คลา้ยคอไก่ จากนั้นน าท่าน “ด าน ้ าชม



ปะการังเกาะยาวาซมั” จุดด าน ้ าท่ีมีช่ือเสียงอีกจุดหน่ึงของทะเลกระบ่ี สัมผสัแนวปะการังอ่อน และดอกไมท้ะเล
หลากสีสันให้เห็นอยูท่ ัว่ไปกระจดักระจายอยูท่ ัว่ผนืน ้ าไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ “เกาะทบั” หรือ “ทะเล
แหวก” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบปิกนิก 
บ่าย  น าท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซ่ึงเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหมอ้ และ

เกาะทบั ทั้งสามเกาะน้ีตั้งอยูใ่กล้ๆ กนั คาดว่ามีสัณฐานติดกนัเม่ือคล่ืนพดัทรายมาพบกนัท่ีจุดน้ีจึงท าให้เกิดเป็น
แนวสันทรายเช่ือมเกาะทั้งสามเกาะน้ีให้ถึงกนั สันทรายน้ีจะจมหายไปเม่ือน ้ าข้ึนสูงเม่ือน ้ าลดแนวสันทรายก็จะ
ค่อยๆ โผล่ข้ึนมาเหมือนกบัวา่แบ่งทะเลใหแ้ยกออกจากกนัเป็นสามส่วน… 

หมำยเหตุ: กำรเทีย่วชมทะเลแหวก ขึน้อยู่กบัเวลำของน ำ้ขึน้และน ำ้ลง โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลีย่นตำมสภำพของระดับน ำ้
ขึน้และน ำ้ลง 

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย”์ ชายหาดท่ีมีความสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด วา่ยน ้ า 
นัง่เล่นตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางกลบัพร้อมชมความงามของ “ถ ้ าพระนาง” ท่ีมีช่ือเสียงของ
กระบ่ีจากนั้นเดินทางกลบัท่ีพกั 

15.30 น. กลบัถึงท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านคา้และร้านกาแฟอยูม่ากมาย อิสระทุกท่าน) 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

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



 
วนัที่ส่ี(4)  กระบี่ – เกำะกลำง(Eco Tourism) – ช้อปป้ิงของฝำก - เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารน าท่านลง “เรือหัวโทง” เรือประมงพื้นบา้นสัญลกัษณ์ส าคญัของจงัหวดักระบ่ี สู่ “เขาขนาบน ้ า” เขา

สองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น ้ ากระบ่ีดา้นหนา้ตวัเมืองซ่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ี ระหวา่งล่องเรือ
ท่านจะเห็นเขาพนมเบญจายืนตระหง่านเป็นฉากอยูเ่บ้ืองหลงั ชมความสวยงามของหินงอก หินยอ้ย ในจะพบเสา
หินปูนขนาดยกัษ์สูงหลายสิบเมตรตั้งอยู่กลางถ ้ า และปล่องกลมขนาดใหญ่ ซ่ึงท าให้แสงอาทิตยล์อดส่องลงมา
เพื่อใหเ้ห็นความงดงามของหินงอกหินยอ้ยภานในถ ้าน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นล่องเรือสู่เกาะกลาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย หลงัอาหารเดินเล่นบนเกาะกลาง เกาะท่ีตั้งอยู่กลางของแม่น ้ ากระบ่ี แหล่งชุมชนกลางทะเลซ่ึงอาศยัอยู่กนัอย่าง

เรียบง่าย ใชว้ิถีชีวิตแบบดัง่เดิมท่ีปฎบติัสืบทอดกนัมาไม่วะ่เป็นการท าเกษตรกรรม การประมงพื้นบา้น และงาน
ฝีมือต่างๆ  อนัไดไ้ดแ้ก่ ท าเรือหวัโทงจ าลอง เขียนลายผา้ปาเตะ ปลูกขา้วสังหยด สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สู่
ท่าเรือเจา้ฟ้า แวะซ้ือของฝากเป็นท่ีระลึก 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินกระบ่ี  

*** อำหำรเยน็ อสิระตำมอธัยำศัย *** 
17.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินกระบ่ี 
19.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 250 
20.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 



*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านล่ะ 

07-10 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 3,500 

14-17 ม.ค. 64 13,990 13,990 13,790 3,500 

21-24 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 3,500 

28-31 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 3,500 

04-07 ก.พ. 64 14,990 14,990 14,790 3,500 

13-16 ก.พ. 64 16,990 16,990 16,790 4,000 

18-21 ก.พ. 64 14,990 14,990 14,790 3,500 

25-28 ก.พ. 64 16,990 16,990 16,790 4,000 

04-07 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 3,500 

11-14 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 3,500 

18-21 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 3,500 

25-28 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 3,500 

01-04 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 4,000 

03-06 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 4,000 

04-07 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 4,000 

เพยีง 8 ท่ำน เท่ำน้ันออกเดนิทำง 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-กระบ่ี// กระบ่ี-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  



อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 
 
 
 



มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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