





มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี มีความรู ้ทอ้ งถิ่นกระบี่ – ตรัง
ที่พกั มาตรฐาน 4 ดาว
รถตูป้ รับอากาศแบบมาตรฐาน (เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทาง)
เรื อเร็ ว (Speed Boat)ในการเที่ยวชมเกาะได้รับมาตรฐานจากการท่องเที่ยว แห่ง ประเทศไทย
อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

กำหนดกำรเดินทำง

เทศกาลสงกรานต์
วันแรกของกำรเดินทำง(1)
05.30 น.
07.50 น.
09.10 น.

10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564

กรุงเทพฯ – กระบี่ – ท่ องทะเลกระบี่ – เกำะปอดะ – เกำะไก่
เกำะยำวำซัม - ทะเลแหวก - หำดไร่ เลย์ – ถำ้ พระนำง

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์
สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 241
เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ นาท่านออกเดิ นทางสู่ ท่าเรื อปากเมงเพื่อลงเรื อ Speed Boat ความปลอดภัยสู ง
พร้อมอุปกรณ์ในการดาน้ าตื้น (กิจกรรมดาน้ าตื้น ราคารวมอยูใ่ นแพคเก็จท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรม
ดาน้ า ชูชีพ หน้ากากดาน้ า อาหาร 1 มื้อ เครื่ องดื่ ม เจ้าหน้าที่เรื อคอยอานวยความสะดวก หากท่านทาอุปกรณ์สูญหายอาจมี
ค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ)

เที่ยง
บ่าย

นาท่าน “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอ
ดะ” เกาะสวยแห่ งทะเลกระบี่ สนุ กกับการดา
น้ าชมปะการั ง Snorkeling โดยเรื อ สปี ดโบ๊
ทส่ วนตัว (มี อ าหารว่ า ง ขนม ผลไม้ และ
เครื่ องดื่ มบริ การระหว่างท่องทะเลกระบี่) ชม
ความสวยงามของแนวปะการั ง นานาชนิ ด
อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการัง
สมอง สลับกับสี สันของดอกไม้ทะเล เรื อเร็ ว
นาคณะผ่านชมความงามแปลกตาของ “เกาะ
ไก่ ” Chicken Island เกาะที่ เรี ย กว่า เกาะไก่ ก็
เพราะว่ า ทางด้ า นปลายสุ ดของเกาะมี หิ น
แหลมๆเมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่ จากนั้นนาท่าน “ดาน้ าชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดาน้ าที่มีชื่อเสี ยง
อีก จุดหนึ่ งของทะเลกระบี่ สัมผัส แนวปะการั งอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสี สั นให้เห็ นอยู่ท วั่ ไปกระจัด
กระจายอยูท่ วั่ ผืนน้ าได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรื อ “ทะเลแหวก”
บริ การอาหารมื้อกลางวันแบบปิ กนิก
นาท่านเดิ นทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่ งเกิ ดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ
และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ ต้ งั อยูใ่ กล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้ จึงทาให้

เกิ ดเป็ นแนวสันทรายเชื่ อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ ให้ถึงกัน สันทรายนี้ จะจมหายไปเมื่อน้ าขึ้นสู งเมื่อน้ าลดแนว
สันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ข้ ึนมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็ นสามส่ วน…
หมำยเหตุ: กำรเทีย่ วชมทะเลแหวก ขึน้ อยู่กบั เวลำของนำ้ ขึน้ และนำ้ ลง โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลีย่ นตำมสภำพของ
ระดับนำ้ ขึน้ และนำ้ ลง
จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่ เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด
ว่ายน้ า นั่งเล่ นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดิ นทางกลับพร้ อมชมความงามของ “ถ้ าพระนาง” ที่มี
ชื่อเสี ยงของกระบี่จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านกลับขึ้นฝั่ง เพื่อเดินทางกลับที่พกั
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั :

โรงแรม กระบี่ รีสอร์ ท ระ ดับ 4 ดำว / หรื อเทียบเท่ ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน

วันที่สองของกำรเดินทำง(2)
06.00 น.
07.00 น.

ท่ ำเรื อปำกเมง – ดำนำ้ ตรัง – เกำะมุก – ถำ้ มรกต – เกำะกระดำน
เกำะเชื อก – เมืองตรัง

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ จงั หวัดตรัง เป็ นเมื อง
ท่าค้าขายที่ สาคัญของภาคใต้ โอบล้อมด้วย
วัฒนธรรมใต้อนั น่ าสนใจ นาท่านมุ่งหน้าสู่
ท่ า เรื อปากเมง (1.30 ชั่ ว โมง) เป็ นท่ า เรื อ
ส าคัญ ส าหรั บ กิ จ กรรมด าน้ าและการออก
ทะเลของนักท่องเที่ ยวที่ มาเยือนจังหวัดตรั ง
นาท่านเตรี ยมตัวก่อนการเดินทางดาน้ า ทะเล
ตรัง (กิ จ กรรมด าน้ าตื้ น ราคารวมอยู่ในแพคเก็ จ
ท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมดาน้ า
ชู ชี พ หน้ า กากด าน้ า อาห าร 1 มื้ อ เครื่ องดื่ ม
เจ้าหน้าที่เรื อคอยอานวยความสะดวก หากท่านทาอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ) นาท่านลงเรื อจาก

ท่าเรื อปากเมง มุ่งหน้าสู่ ทะเลตรัง นาท่านดาน้ าชมปะการังและฝูงปลาน้อยใหญ่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะ
เชือก ตามลาดับ

จุดที่1

ค่า

เกำะมุก (ถำ้ มรกต) ท่านจะได้ทากิจกรรมสุ ดฟิ น
ลอดถ้ ามรกต สี น้ าทะเลเป็ นสี เขียวมรกตตัดกับ
พื้ น ทรายและสี สั น อัน งดงามของปะการั ง ใน
ธรรมชาติ จัดได้ว่าเป็ น UNSEEN THAILAND
ที่ท่านไม่ควรพลาดเข้าชม
เกำะกระดำน เป็ นเกาะที่สวยงามที่สุดในจังหวัด
ตรัง เปรี ยบดังเจ้าหญิงแห่ งเมืองตรัง ท่านจะได้
นาเท้าสัมผัสหาดทรายสี ขาวนุ่ มราวกับแป้ ง น้ า
ทะเลสี ฟ้าใสตัดกับฝื นฟ้ าสี คราม บรรยากาศลม
ทะเลอ่ อ นๆจะท าให้ ท่ า นมี ค วามสุ ขไปกั บ
ช่วงเวลาอันแสนมีค่า ณ ที่แห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดให้บริ การ (อาหารกลางวันแบบบุป๊ เฟ่ ต์)
เกำะเชื อก นาท่านชมความงดงามของ สิ่ งชี มี
วิตอันแสนอัศ จรรย์ ปะการังหลากสี หลาย
สายพัน ธุ์ และ เหล่ าปลาน้อ ยใหญ่ ที่ แหวก
ว่ายราวกับหมู่บา้ นใต้สมุทร ที่เกาะเชือกแห่ ง
นี้ ในบางเวลาเกิดกระแสน้ าที่ไหลแรงทาให้
ต้องใช้เชือกในการในการจับไว้ จึงเป็ นที่มา
ของชื่ อเกาะเชื อกนั่นเอง ได้เวลาอันสมควร
แล้ ว น าท่ า นมุ่ ง หน้ า กลับ สู่ ท่ า เรื อ ปากเมง
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่ ที่ พ ัก เพื่ อ
พักผ่อน
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั :

โรงแรมเรื อรัษฎำ ระดับ 4 ดำว / หรื อเทียบเท่ ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน

จุดที่2

เที่ยง
จุดที่3

วันที่สำมของกำรเดินทำง(3)

กระบี่ – นำ้ ตกร้ อน – สระมรกต – ท่ ำปอม คลองสองนำ้

07.00 น.
09.00

รับประทานอาหารมื้อเช้า แบบติ่มซาพร้อมชิมหมูยา่ งเมืองตรัง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เลตรัง
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอคลองท่อมจากนั้นนาท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจูจ้ ้ ี ป่ าดิบชื้นที่ราบต่า

เที่ยง
บ่าย

ผืนสุ ดท้ายของประเทศไทยและเป็ นป่ าแห่ งเดียวของโลกที่คน้ พบนกแต้วแร้วท้องดา เพลิดเพลินกับเส้นทาง
ธรรมชาติ สระมรกต สระน้ า สวยใสกลางป่ าใหญ่ ต้น ก าเนิ ดจากตาน้ า ใต้ดิ น ไหลผ่านชั้น หิ น ปู น แล้ว
ตกตะกอน จึงทาให้มองเป็ นสี เขียวมรกต สนุ กสนานกับการเล่นน้ า เที่ยวชม น้ าตกร้อน สายน้ าแร่ ธรรมชาติ
ที่เกิดจากตาน้ าใต้พิภพ ไหลผ่านลาธารและตกลงมาเป็ นชั้นน้ าตกหิ นปูนเล็ก ๆ ที่น้ านั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 –
35 องศา เหมาะกับ การแช่ เพื่อสุ ข ภาพ ซึ่ งที่ น้ ันเปรี ยบได้กบั สปาแห่ งธรรมชาติ (กรุ ณ าเตรี ยมชุ ดเปลี่ยน
สาหรั บลงเล่ นนา้ )
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน้ า” ตั้งอยูท่ ี่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุใ่ นความดูแลของ อบต.

เขาคราม เป็ นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรี ยนรู ้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติท้ งั ในแง่ของทางน้ าใต้
ดินและพืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ท้งั ในน้ าและบนดิน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหนึ่งคือ รากไม้ให้
ชวนมองอยูท่ วั่ ไปตาม ริ มตลิ่ง สองฝั่งคลองโดย รากของต้นไม้หลาย ประเภทจะปรับตัว ด้วยการโผล่

รากขึ้นมาหายใจ ส่วนใครที่อยากสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แห่งป่ าท่าปอมในความรู ้สึก
ที่แตกต่างไปจากการเดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรื อแคนูชมความงาม ของคลองสองน้ าและ ป่ า
ท่าปอมได้ ให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินกับธรรมชาติและความสวยงามของธารน้ าที่ใส่ ราวกับกระจก (กรุ ณา
ค่า

เตรี ยมชุ ดเปลี่ยนสาหรับลงเล่นน้ า) จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าที่พกั
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั :

โรงแรม กระบี่ รีสอร์ ท ระ ดับ 4 ดำว / หรื อเทียบเท่ ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน

วันที่สี่ของกำรเดินทำง(4)
กระบี่ – เกำะกลำง(Eco Tourism) – อนุสำวรีย์ปูดำ
เขำขนำบนำ้ - อนุสำวรีย์นกออก - ช้ อปปิ้ งของฝำก - เดินทำงกลับกรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่านลงเรื อข้ามสู่ ชุมชนเกาะกลาง (Ecotourism) เกาะเล็กๆ ที่ต้ งั อยูก่ ลางแม่น้ ากระบี่ ห้อมล้อม
ด้วยป่ าชายเลนและปากแม่ น้ าที่ อุดมสมบู รณ์ นับพันไร่ ท่านจะรู ้ สึก เหมื อนหลุ ดมาอยู่อีกโลกหนึ่ งที่ มีแต่
ธรรมชาติ ความอบอุ่น และเป็ นมิ ตรจากชาวบ้าน เป็ นชุ มชนที่ ยงั คงอนุ รักษ์วฒั นธรรมไว้ได้อย่างดี เยี่ยม
ชุ มชนบ้านเกาะกลาง เป็ นชุ มชนที่มีความผูกพันธ์กบั ท้องทะเลมาอย่างช้านาน จึงสามารถพบเห็ นวิถีชีวิตที่
ยังคงความดั้งเดิมได้ที่นี่อย่างไม่ยาก โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ก็อย่างเช่น การออกเรื อไปดูวิถีชีวิต
ชาวประมง, การลอบปู, การสักหอย การทาผ้าปาเต๊ะ, การทาเรื อหัวโทงจาลอง

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่ านออกเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมื องจังหวัดกระบี่ ผ่านชมเมื องที่ น่ารั กตามสโลแกน “กระบี่ เมื องน่ าอยู่ ผูค้ น
น่ ารั ก ” นาท่ านแวะเก็บ ภาพสั ญลักษณ์ ของจังหวัดกระบี่ ณ บริ เวณสวนเจ้าฟ้ า ท่ านจะเห็ น เขาสองลู ก สู ง
ประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ ากระบี่ดา้ นหน้าตัวเมือง ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นนาท่านเก็บ
ภาพคู่กบั อนุ สาวรี ยป์ ูดา เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็น เขาขนาบน้ า ภูเขา
สองลูกที่ต้ งั อย่างโดดเด่นริ มแม่น้ ากระบี่ และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ดว้ ย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดา
จะมี "อนุ สำวรี ย์นกออก" หรื อนกอินทรี นกประจาถิ่ นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุ สาวรี ยเ์ ป็ นรู ปปูดาและนกออก
เพราะทั้งสองสิ่ งนี้ถือเป็ นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่
จากนั้นได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ ร้านศรี กระบี่ ก่อนกลับกรุ งเทพ / สมควรแก่
เวลา นาคณะเดินทางสู่ สนามบินกระบี่

17.30
19.25 น.
20.45 น.

นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบินกระบี่
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 250
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

****************************************************
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทาง

พักท่านเดียว
ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เพิ่มท่านละ
(มีเตียงเสริ ม)
(ไม่มีเตียงเสริ ม)

เทศกำลสงกรำนต์
20,990
20,990
20,790
20,490
10-13 เม.ย. //
13-16 เม.ย. 2564
***หำกท่ ำนต้ องกำร อัพเกรดห้ องพักกรุณำติดต่ อเจ้ ำหน้ ำที่***

6,000

กำรเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-กระบี่ // กระบี่-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2.
3.
4.
5.
6.

ค่ารถตูน้ าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
โรงแรมที่พกั 3 คืน ระดับมาตรฐาน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตัว๋ เครื่ องบิน, นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดิ นทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงิ นมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 7,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 8 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด
3. ยกเลิกเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรื อเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมัดจาคืนได้

***หมำยเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มำตรกำรกำรดูแลป้ องกัน ในช่ วงภำวะโควิท 19
● ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
● ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
● มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

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

