
 

รหัสโปรแกรม : 21519 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุครัง้ที่สอบถาม) 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – สนามบนิกระบี ่– คลองท่อม – สระมรกต – นํา้ตกรอ้น – วดัมหาธาต ุ    

วชริมงคล – ลานปูดํา – เกาะกลาง – ตลาดปูดํา – อา่วนาง 

05.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์THAI VIETJET เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 

07.10 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ340 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 25 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมนํา้หนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง และสามารถถอืข ึน้เคร ือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหตุ: เท ีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปล ีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกระบี ่นําทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดักระบี ่โดยรถตู ้VIP  เมอืงชายทะเลในฝัน งดงามดว้ยหาด

ทรายขาว น้ําทะเลใส ปะการังสวย ถ้ําโตรกชะโงกผา และหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่กวา่ 130 เกาะ รวมกันเป็นมนตเ์สน่หท์ีส่รา้ง

ความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (S&P BOX)  (1) 

 นําท่านเดนิทางสู่ นํ ้าตกรอ้น 

คลองทอ่ม เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดัง

ของกระบี่  มีลักษณะเป็น น้ําตกรอ้น 

อุณหภูมปิระมาณ 40 – 50 องศาเซล

เซยีล เป็นน้ํารอ้นทีซ่มึมาจากผวิดนิซึง่มี

ป่าละเมาะปกคลุมอยู่ ตัวน้ําตกรอ้น มี

ขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร ม ี3 ชัน้ 

แตท่ีพ่เิศษ คอื แต่ละชัน้ มแีอ่งลักษณะ

คลา้ยอ่างอาบน้ํา ซึง่เกดิจากการก่อตัว

ของตะกอนหนิปูนในน้ํารอ้น ชัน้ละ 4 – 

5 อา่ง ลกึประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน้ํา

มสีารกํามะถัน เจอืจางเป็นส่วนประกอบ 

มอีณุหภมูพิอเหมาะสามารถอาบน้ําและ

แชไ่ด ้เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมไป

แชน้ํ่า หรอืแชเ่ทา้เพือ่สขุภาพ 
 

 

 

 



 นําทา่นเดนิทางสู ่สระมรกต ตัง้อยูใ่นอําเภอคลองทอ่ม มกีําเนิดมาจากธารน้ําอุ่น ในผืนป่าทีร่าบตํ่าภาคใต ้เป็นน้ําพุ

รอ้น มอีณุหภมูปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน้ําสวยใสกลางใจป่าทีม่น้ํีาใส เป็นสเีขยีวอมฟ้า เปลีย่นสไีปได ้

ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกําเนดิมาจากธารน้ําอุน่ ในผนืป่าทีร่าบตํา่ภาคใต ้เป็นน้ําพุรอ้นลักษณะเป็นสระ น้ํา

รอ้น 3 สระ ไดแ้ก ่สระแกว้ สระมรกต และ สระน้ําผุด น้ําใสเป็นสเีขยีวมรกต มอีณุหภมูปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส 

รอบๆ บรเิวณเป็นป่าร่มรืน่เขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่าสนใจ 

 

 

 

 

 

บอ่นํา้ผุด ซึง่เป็นตน้กําเนดิของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน้ําสฟ้ีาอมน้ํา

เงนิ เป็นสระน้ําแร่ธรรมชาต ิดว้ยความมแีร่ธาตอิยู ่มาก และไดส้ะทอ้นแสงอย่าง

ทีเ่ห็น ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน้ําตามธรรมชาติ

ขนาดเล็ก มฟีองอากาศทีผุ่ดข ึน้มาเหนือน้ํา ตลอดเวลา สันนษิฐานวา่เกดิจากน้ํา

ทีซ่มึออกมาจากใตด้นิ ทําใหท้ีแ่หง่นี้มน้ํีาตลอดปีและไหลเป็นลําธารสูท่ีต่า่งๆ 

 

 

 



กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารรมิธาร (2) 

บา่ย หลังจากนัน้นําทา่นสู ่วดัมหาธาตวุชริมงคล ตัง้อยูท่ีบ่า้นบางโทง ต.นาเหนือ อ.อา่วลกึ จ.กระบี ่เดมิวัดแหง่นี้ชาวบา้น

เรยีกขานวา่ “วัดบางโทง” ซึง่ตัง้ตามชือ่หมูบ่า้นทีต่ัง้ ปัจจุบันวัดมหาธาตุวชริมงคล ถือเป็นหนึ่งในสถานทีส่ําคัญและ

แลนดม์ารค์ใหมข่องจังหวัดกระบี ่ดงึดดูใหช้าวพุทธศาสนกิชนและนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศแวะเวยีน

เดนิทางมาชืน่ชมกันอยา่งไมข่าดสาย สําหรับไฮไลทส์ําคัญของวัดแหง่นี้ก็คอื “พระมหาธาตุเจดยี”์ ทีไ่ดรั้บอทิธพิลมา

จาก มหาเจดยีพ์ุทธคยา สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้ตรัสรู ้ในเมอืงคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี 

 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ลานปูดํา หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีป์ดูํา" ตัง้อยูท่ ีท่า่เรอืขนาบน้ํา จดุตรงนี้เป็นจดุชมววิชัน้

ดขีองเมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ํา ภเูขาสองลกูทีต่ัง้อยา่งโดดเดน่รมิแมน้ํ่ากระบี ่และเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิากรรมปดูํา จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจําถิน่ทีน่ี่ สาเหตทุีส่รา้งอนุสาวรยี์

เป็นรูปปดูําและนกออกเพราะทัง้สองสิง่นี้ถอืเป็นสัตวท์ีแ่สดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่ 

 

 

 

เขาขนาบนํา้ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกระบีอ่ย่าง

หนึง่ อันเกดิจากเขาหนิปนูสองลกู ตัง้ตระหง่านขนาบแมน้ํ่ากระบีด่า้นหนา้ตัวเมอืง ที่

เขาขนาบน้ํานี้นักทอ่งเทีย่วสามารถไปเทีย่วชมไดโ้ดยเชา่เรอืหัวโทงซึง่เป็นเรอืประมง

ในทอ้งถิน่ทีท่า่เรอืเจา้ฟ้า 

 



 

 

 นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเจา้ฟ้า ลอ่งเรอืชมบรรยากาศเขาขนาบนํา้ เพือ่ไปรับประทานอาหารคํา่ที ่เกาะกลาง 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นเกาะกลางซฟีู้ ด (3) 

 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่อา่วนาง  เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นจุดน่ังเรือไปเทีย่วตามเกาะต่างๆ เชน่ ทะเลแหวก 

เกาะพพี ี จะเรยีกวา่เป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่งของกระบีก่็วา่ได ้เพราะฉะนั้นบรเิวณอ่าวนางจงึมบีรรยากาศทีค่กึคัก เต็ม

ไปดว้ยทีพั่ก รา้นอาหาร บรษัิทขายทัวร์ และนักท่องเทีย่วมากมาย ระหว่างทีอ่อกเดนิทางจากลานปูดําไปยังอ่าวนาง มี

สัญญาณไฟจราจรทีเ่ป็นประตมิากรรมสดุแปลกแตแ่ฝงไปดว้ยความหมาย 

พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 

 

วนัทีส่อง ทา่เรอืนพรตันธ์ารา – เกาะเหลาลาดงิ (เกาะพาราไดซ)์ – เกาะผกัเบีย้ – หอ้งลากูน – เกาะหอ้ง – จดุชมววิ 360 

องศา เกาะหอ้ง – ทา่เรอืนพรตันธ์ารา   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  

08.00 – 08.30 น. เดนิทางสูท่า่เรอืนพรตันธ์ารา  

  

09.00 น. ออกเดนิทางโดยเรอืเร็วสปีดโบท้นําทา่นสู ่หมูเ่กาะหอ้ง ตัง้อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาต ิธารโบกขรณี ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นป่า

เกาะแหง่อันดามัน   

 นําทา่นสู ่เกาะเหลาลาดงิ หรอื เกาะพาราไดซ ์หรอือกีชือ่เรียกคอื เกาะละดงิ ตัง้อยู่ใน อุทยานแห่งชาตธิารโบกขรณี 

อําเภออา่วลกึ จังหวัดกระบี ่เป็นเกาะขนาดเล็กๆ ทีม่ชีายหาดโคง้เวา้สวยงาม ซอ่นอยูห่ลังหนิปนู ในเรือ่งของบรรยากาศนัน้ 

ก็คอ่นขา้งเงยีบสงบ และมคีวามใสของน้ําทะเล ลงเล่นน้ําหรือจะนอนชลิๆ บนหาดทรายสขีาวก็ดไีม่แพก้ัน ทําใหท้ีน่ี่ถูก

ขนานนามวา่เป็น Paradise Island 

 



 

 

 เดนิทางสู่ เกาะผกัเบีย้ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางดา้นหลังของเกาะหอ้ง น้ําทะเลทีน่ี่ใสสะอาด เหมาะแก่การลงเล่นน้ํา

บรรยากาศเงยีบสงบร่มรืน่ ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ทีอ่ยูร่มิหาด เกาะผักเบีย้นี้ แมว้า่จะมแีนวชายหาดทีไ่ม่กวา้งมากนัก แต่ก็

มหีาดทรายทีข่าวสะอาดไมแ่พ ้หาดอืน่ๆ เมือ่น้ําลงสันทรายทีเ่กาะผักเบีย้นี้จะปรากฏเป็นแนวยาวไปจนจรดอกีเกาะหนึง่ ซ ึง่

เรยีกวา่ เกาะผักเบีย้ เชน่กัน และสามารถเดนิถงึกันไดใ้นเวลาน้ําลงเต็มทีเ่ท่านั้น เพราะในเวลาทีน้ํ่าข ึน้ น้ําก็จะแยกเกาะ

ผักเบีย้ออกเป็นสองเกาะน่ันเอง 

 



 

 

หลังจากนั้นนําท่านสู่ อ่าวหอ้งลากูน หอ้งโถง

กวา้งกลางทะเล เกาะหอ้งเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่าเกาะ

เหลาบเิละ ทีเ่รอืสามารถแลน่เขา้ไปไดเ้มือ่น้ําข ึน้ 

มทีางเขา้ออกทางเดยีว โดยล่องเรือผ่านชอ่งผา 

ทีพ่าสูห่อ้งรโหฐาน ภายในมป่ีาโกงกางนิดหน่อย 

และออ้มลอ้มดว้ยขนุเขา คลา้ยปากปลอ่งภเูขาไป 

ภายในน้ําทะเลใสครสิตันไม่ลกึมากสามารถว่าย

เล่นได ้อีกทั ้งยังไดพ้บกับฝูงปลาหลากหลาย

สสีัน 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบกลอ่ง ณ เกาะหอ้ง (5) 



 หลังจากนัน้นําทา่นสู ่เกาะหอ้ง เกาะทีเ่งยีบสงบ บรกิารอาหารกลางวันแบบ กลอ่งปิกนกิ หลังรับประทานอาหารเสร็จแลว้ 

เชญิทกุทา่นพักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสชายหาดทีไ่ดรั้บรางวัลชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เล่นน้ํา ชมฝูงปลา พักผ่อน

ตามอัธยาศัย 

 

 จดุไฮไลทข์องเกาะหอ้งแหง่ใหมค่อื จดุชมววิ 360 องศา สรา้งไวบ้นยอดเขาหนิปนูฝ่ังทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือของ

เกาะ นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิถงึจดุชมววินี้ เป็นบันไดเหล็ก (แนะนําตอ้งใสร่องเทา้เดนิข ึน้ เพือ่ความปลอดภัยและไม่เจ็บ

เทา้ เนื่องจากเวลากลางวันแดดแรงกระทบกับบันไดเหล็กมคีวามรอ้นสงูและชนั) มเีสน้ทางตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้จนถงึจุดสูงสุด

รวม 239 เมตร มบัีนไดรวม 419 ขัน้ ข ึน้ไปยังความสงู 109 เมตร นับเป็นหอชมววิ 360 องศาทีส่งูทีส่ดุ มจีดุพักระหวา่งทาง 

6 จดุ จนถงึลานบนสดุและมแีหง่เดยีวในฝ่ังอันดามัน เมือ่ถงึจดุสงูสดุของจดุชมุววิจะมองเห็นชายหาดของ เกาะหอ้ง และ

หมูเ่กาะนอ้ยใหญ่ในทะเลกระบีด่า้นตะวันออกเฉียงเหนือ หมูเ่กาะในเขตอทุยานแหง่ชาตธิารโบกขรณี เชน่ เกาะหลายาดงิ 

ยาลาฮตูัง เกาะผักเบีย้ เกาะกายา เกาะปากกา เกาะสะยาตาลงิ ฯลฯ 

 



 

 

 หลังจากนัน้เดนิทางถงึทา่เรอืนพรัตน์ธารา กลับสูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT (6) 

พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่าม รา้นของฝากศรกีระบี ่– วดัถํา้เสอื – สนามบนิกระบี ่– สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 

 นําทา่นเชค็เอา้ทส์ัมภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู ่รา้นของฝากศรกีระบี ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ ทัง้ 

ขนมเตา้สอ้, น้ําพรกิรสเด็ด, ไตปลาแหง้, ของแหง้ตา่งๆ มากมาย 

 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัถํา้เสอื ชือ่วัดนัน้มขีอ้สันนษิฐานวา่เนื่องจากในอดตีเคยมเีสอือาศัยอยู ่และภายในถ้ํายัง

ปรากฏหนิธรรมชาต ิเป็นรูปแบบของอุง้เทา้เสอื สว่นทีม่าของวัดนี้น่าจะมาจากพระธดุงคท์ีเ่ดนิทางจารกิไปเพือ่หาสถานที่

วเิวกในการปฏบัิตธิรรม มาอาศัยอยูต่ามถ้ํา และมชีาวบา้นทีศ่รัทธาตามมากราบไหวเ้ป็นจํานวนมาก จนกลายเป็นวัด(วัดถ้ํา

เสอื)ในเวลาตอ่มา วัดแหง่นี้เป็นทีรู่จั้กกนัดใีนจังหวัดกระบีแ่ละจังหวัดใกลเ้คยีง ทัง้ความโดดเดน่ของวัดและชือ่เสยีงของ 

"หลวงพอ่จําเนียร" เจา้อาวาสวัดถ้ําเสอืทีม่ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธามาชา้นาน  สภาพโดยท่ัวไปของวัดถ้ําเสอืมลีักษณะ เป็นสวน

ป่า เป็นโพรงถ้ํา มเีพงิผาและแหลง่ถ้ําธรรมชาต ิเชน่ ถ้ําคนธรรพ ์ถ้ําลอด ถ้ําชา้งแกว้ ถ้ําลกูธนู ถ้ําพระ เป็นตน้ ถ้ําบางแหง่

ทีต่ัง้อยูใ่กลบ้รเิวณวัดยังสามารถใชเ้ป็นศนูยก์ลางการน่ังฌานของพระภกิษุและเหลา่อบุาสกิาไดอ้กีดว้ย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นครวักระบีน่อ้ย (8) 

 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 



14.15 น. นําทา่นสู ่สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ343 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 15 นาท)ี  

15.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

****************************** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 10 มกราคม 2564 8,999 3,000 

10 – 12 มกราคม 2564 8,999 3,000 

14 – 16 มกราคม 2564 8,999 3,000 

16 – 18 มกราคม 2564 8,999 3,000 

22 – 24 มกราคม 2564 8,999 3,000 

24 – 26 มกราคม 2564 8,999 3,000 

28 – 30 มกราคม 2564 8,999 3,000 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2564 8,999 3,000 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

13 – 15 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564  8,999 3,000 

21 – 23 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2564 8,999 3,000 

05 – 07 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

07 – 09 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

11 – 13 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

13 – 15 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

19 – 21 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

21 – 23 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

25 – 27 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

27 – 29 มนีาคม 2564 8,999 3,000 



04 – 06 เมษายน 2564 

(วนัจกัร)ี 
13,999 4,000 

13 – 15 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 5,000 

14 – 16 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 5,000 

15 – 17 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 5,000 

22 – 24 เมษายน 2564 8,999 3,000 

24 – 26 เมษายน 2564 8,999 3,000 

13 – 15 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

15 – 17 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

23 – 25 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

27 – 29 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

29 – 31 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

ราคาต ัว๋เช็ค ณ วนัที ่14 ธนัวาคม 2563 

 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้สําหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ 1,000 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลกูคา้

จะตอ้งชําระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปและกลับ ชัน้ประหยัด รวมถงึภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามัน (ราคาตั๋วอาจมกีารเปลีย่นแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที ่14 

ธันวาคม 2563) 

 กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง ไมเ่กนิ 7 กโิล ตอ่ 1 ทา่น 

 คา่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

สําคัญ 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตยีงเสรมิเท่านั้น ) ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดนํ์าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวน 3,000 บาทตอ่ท่าน / 4,000 บาทตอ่ท่าน พรอ้ม

สําเนาบตัรประชาชน เพือ่สํารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

 

 

 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ของคา่ทัวรท์ีช่าํระแลว้ และหักคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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